ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 SRP PROCESSO Nº. 208.008/2019

TIPO: Menor preço por Item
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de
aparelho de ar condicionado para atender as necessidades do
município de Serra Caiada/RN, conforme especificações constantes no
anexo i - termo de referência do edital.
BASE LEGAL:Lei n° 10.520/2002 subsidiada pela Lei n° 8.666/93 e
posteriores alterações.
LICITANTES VENCEDORES:
a) LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI EPP - CNPJ: 06.281.452/0001-75, saiu
vencedora nos itens: 1 e 2; totalizando o valor de R$ 44.535,00
(quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais).
b) M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS ME - CNPJ:
26.690.173/0001-72, saiu vencedora no item: 3; totalizando o valor de
R$ 35.385,00 (Trinta e cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais).
HOMOLOGAÇÃO:Tendo sido o prazo recursal abdicado pelos
licitantes presentes conforme consta da ata da sessão, e proferida a
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo
Pregoeiro, a Prefeita Municipal homologou o procedimento licitatório,
com base legal no Art. 4°, XXII, da Lei n° 10.520/2002, c/c Art. 43,
VI, Lei n° 8.6666/93; ficando convocadas as licitantes acima citadas,
para formalizar a assinatura do respectivo contrato nos termos do Art.
64 do mesmo diploma legal no prazo de cinco dias uteis, no horário de
08:00 às 12:00 horas de Segunda a Sexta – Feira.
Serra Caiada/RN, em 09 de Abril de 2019.
MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal
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