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Constitui objeto Registro de Preços para futura contratação de empresa para a contratação de empresas com o
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras e eventual aquisição de Material de Construção, Elétrico e
Ferramentas, para atender demanda das diversas Secretarias e Fundos Municipal da Prefeitura de Palmeiras — BA
MÉti R "J it~
A apreciação do processo licitatório decorrente do Pregão Eletrônico- SRP n° 009/2021, realizado em19/05/2021,
conforme Ata n° 020/2021 do referido Pregão, nos termos do Edital referido, objetivando a Contratação de empresas
com o Sistema de Registro de Preços para contratações futuras e eventual aquisição de Material de Construção,
Elétrico e Ferramentas, para atender demanda das diversas Secretarias e Fundos Municipal da Prefeitura de
Palmeiras — BAAtravés do Processo Licitatório anual n° 013/2021, observou todos os preceitos da Lei Federal n°
10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei n°. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações,
Decreto n° 10.024/2019 e Lei Complementar 123/2006.
Foram declarados pela Pregoeira como vencedor o licitante:
As Empresas: ROBERTO LEÃO SAMPAIO, CNPJ: 34.369.652/0001-10, declarada vencedora dos lotes,
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,23,e24,nesta licitação no valor de R$ 1.107,365,59 ( Um milhão
,cento e sete mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) , CCK COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 22.065.93/0001-22, declarada vencedora dos lotes , 04 e 22, nesta licitação com valor R$ 27.382,00
(Vinte e sete mil trezentos ,e oitenta e dois reais), BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA, CNPJ: 30.351.303/0001-10, declarada vencedora do lote 17, nesta licitação no valor R$ 297.917,00 (
duzentos e noventa e sete mil novecentos e dezessete reais), BAHIA LUMI ILUMINAÇÃO E MATERIAL
PARA CONTRUÇÃO, CNPJ: 39.983.511/0001-06 declarada vencedora dos Lote 18 nesta Licitação com o
valor de R$ 76.990,00 (setenta e seis mil e novecentos e noventa reais), PGSA COMERCIAL LTDA CNPJ:
38.398.257/0001-16, declarada vencedora dos Lote 25 nesta Licitação com o valor de R$ 12.790,00 (Doze mil
reais setecentos e noventa reais). Ficando assim o valor total adjudicado e homologado de R$ 1.522.441,59
(Um milhão, Quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos),
Atendendo o valor estimado e dotações orçamentárias competente, portanto, salvo melhor julgamento, HOMOLOGO
os atos praticados pelo setor responsável pela licitação.
Autorizo a contratação das empresas e as emissões de empenho. Publique-se!

Palmeiras/BA, 10 de ' nho de 2021.

Ricardo ' eira Guimarães
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PAL.MEIRA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Palmeiras, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Com fundamento no inciso VI, do art.
43, da Lei n° 8.666/93 e Lei 10.520/2002 e Decreto Federal n° 10.024/19 e posteriores alterações, e conforme o que
consta do Processo n° ID-863106, HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n°
009/2021PE. Contratação de empresas com o Sistema de Registro de Preços para contratações futuras e eventual
aquisição de Material de Construção, Elétrico e Ferramentas, para atender demanda das diversas Secretarias e
Fundos Municipal da Prefeitura de Palmeiras — BA. As Empresas: ROBERTO LEÃO SAMPAIO, CNPJ:
34.369.652/0001-10, declarada vencedora dos lotes, 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,23,e24,nesta
licitação no valor de R$ 1.107,365,59 ( Um milhão ,cento e sete mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove
centavos) , CCK COMERCIAL EIRELI CNPJ: 22.065.93/0001-22, declarada vencedora dos lotes , 04 e 22 , nesta
licitação com valor R$ 27.382,00 (Vinte e sete mil trezentos e oitenta e dois reais), BERLIN DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 30.351.303/0001-10, declarada vencedora do lote 17, nesta licitação no valor
R$ 297.917,00 ( duzentos e noventa e sete mil novecentos e dezessete reais), BAHIA LUMI ILUMINAÇÃO E MATERIAL
PARA CONTRUÇÃO, CNPJ: 39.983.511/0001-06 declarada vencedora dos Lote 18 nesta Licitação com o valor de R$
76.990,00 (setenta e seis mil e novecentos e noventa reais), PGSA COMERCIAL LTDA CNPJ: 38.398.257/0001-16,
declarada vencedora do Lote 25 nesta Licitação com o valor de R$ 12.790,00 (Doze mil reais setecentos e noventa reais).
Ficando assim o valor total adjudicado e homologado de R$ 1.522.441,59 (Um milhão, Quinhentos e vinte e dois mil,
quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), atendendo o valor estimado e dotações orçamentárias
competente, portanto, salvo melhor julgamento, HOMOLOGO os atos praticados pelo setor responsável pela licitação.
Palmeiras, 10 de Junho de 2021. Ricardo Oliveira Guimarães- Prefeito Municipal.
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