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Com base nas informações constantcs no Processo Licitatório, modalidade PREGÂO
PRESENCIAL SRP- 018/2020, c cnnsiderândo que foram observados os prazos recursais (ou uma vez
que foi expressamenle em ata a desistência pelos representantes legais das licitantes). nos teÍmos do
artigo 43, inciso Vl, da Lei no 8.666/93, I{OMOLOGO o objeto do Processo Licitatório paÍa
contÍatêgão de empresa especializada paÍa futura c eventual aquisição de Mataial permancnte (
eletrodomésticos e utensilios de cozinhas), para a Secretaria de Saúde do Municipio de São Bemardo -
MA. conforme planilhas no bojo do Processo em conseqüência fica as empresas:

EMPRESAV. E. ROCHA FERREIRA. \'W COMERCIO
CNPJ n', 3 3 .809,04 5/000 I -60
ENDEREÇO: Rua das Tulipas no 335 - Baino - Joquei - Teresina/Pl,
REPRESENTANTE: Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, poÍtador do CPF n'010.996.003-32,
residente e domiciliado na cidade de Teresina/Pl,
Ítem 0l ao 57 - eletrodomesticos em R$: 7.055.965,00 ( sete milhóes cinquenta e cinco mil novecentos
e sessenta e cinco reais)
0l ao 58 do lote de utensílios de cozinhas o valor de R$:22?.715,70 ( duzentos e vinte e dois mil
s€tecentos e quinze reais e setenta c€ntavos), ficando com os menores pÍeços, parâ a REGISTRO DE
PREÇO EM ATA primeira colocada.

EMPRESA: NOGT,,EIRA & ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBT,IDORA
CNPJ: 16.750.320/0001-07
ENDEREÇO: Av. Dr. Aquiles Wall Ferraz - 5124 -Lo1a0l - Santa Isabel - Teresina./Pl

REPRESENTAN'IE: Marco Aurélio Alencar Trigo, CPF: 013.131.703-21 eRG: 227.989-4 SESP-PL
residente e domiciliado na cidade de Toresinay'Pl
item 0[ ao 57 - eletrodomesticos oom o valor de R$: 7.461.524,25 (sae milhões quatÍocentos e

sessenta e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)
ítem0l ao 58 - ) para o lote de utensilios para coánhas comovaloÍdeR$: 237.953,90 ( duzentos e

trinta e sete mil novecentos e cinquenta e tÍês reais e noventa centavos). Segunda colocada

d) Não houve qualqueÍ recuÍso, quer verbal ou por escrito
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HAROLDO DE CAST
SecÍetáÍio de caúd€

AIRES

Prefeitura Municipal de São Bemardo, Estado do Maranhão em 06 de março de 2020
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