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Riachão das Neves

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNCO Nº. 16/2022
RESULTADO DE PROCESSO – TERMO DE ADJUDICAÇÃO - RETIFICAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Riachão das Neves-BA no uso de suas atribuições legais e considerando a
regularidade do Processo acima comunica aos interessados e à população em geral o resultado do
Processo acima identificado, a saber: Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
forma parcelada de equipamentos de informática, mobiliário de escritório, ar condicionado, para atender
as necessidades das secretarias Municipais deste Município; Licitantes vencedores: 1- AMEP
TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ sob nº 47.215.999/0001-50, venceu LOTE 1 valor de
R$ 315.793,74 (trezentos e quinze mil, setecentos e noventa e tres reais e setenta e quatro centavos), 2ROBERTO LUAN DA CUNHA SILVA 08282221503, CNPJ sob nº 41.958.906/0001-09, venceu LOTE
2 valor de R$ 155.159,88 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e oito
centavos), LOTE 4 valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil) e LOTE 7 valor de R$ 174.990,00 (cento
e setenta e quatro mil e cento e setenta e quatro mil e novecentos e noventa reais), 3- DIXAM
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ sob nº 11.264.692/0001-00, venceu LOTE 3 valor de R$
70.264,00 (setenta mil, duzentos e sessenta e quatro reais), LOTE 5 valor de R$ 11.895,00 (onze mil e
oitocentos e noventa e cinco reais), LOTE 8 valor de R$ 123.197,23 (cento e vinte e tres mil, cento e
noventa e sete reais e vinte e três centavos), LOTE 9 valor de R$ 28.998,80 (vinte e oito mil,
novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), LOTE 10 valor de R$ 3.078,80 (três mil,
setenta e oito reais e oitenta centavos) e LOTE 11 valor de R$ 24.865,00 (vinte e quatro mil e
oitocentos e sessenta e cinco reais), 4- VIVA DISTRIBUIDORA DE PROUTOS EIRELI - ME, CNPJ
sob nº 20.008.831/0001-17, venceu LOTE 6 valor de R$ 210.525,32 (duzentos e dez mil, quinhentos e
vinte cinco reais e trinta e dois centavos). Nestes termos adjudico o objeto do presente certame aos
Licitantes vencedores acima identificados.
Riachão das Neves (BA), 19 de outubro de 2022.

FELIPE SMITH SANTOS CRISÓSTOMO
Pregoeiro
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