RESULTADO FINAL
PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA N° 19/0006-PG

Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição, fabricação e montagem
de mobiliário para compor o restaurante e a educação infantil, localizados no prédio da
Unidade Operacional do Sesc Deodoro, conforme Instrumento Convocatório e seus
anexos.
O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, através da
Comissão Permanente de Licitações, comunica aos interessados o resultado final do
Pregão Presencial em epígrafe:

EMPRESA VENCEDORA: ADEQUA MOVEIS LTDA
LOTES: 03 e 05.
VALOR TOTAL: R$ 181.226,00 (Cento e oitenta e um mil, duzentos e vinte e seis
reais).
EMPRESA VENCEDORA: L A MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
LOTE: 04
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
EMPRESA VENCEDORA: P R F DE ANDRADE MOVEIS
LOTES: 01, 02 e 06.
VALOR TOTAL: R$ 160.211,61 (Cento e sessenta mil, duzentos e onze reais e
sessenta e um centavos).

Fora cancelado o item 06 do lote 03 a pedido do Engenheiro do Sesc, por haver
divergência entre a descrição e a foto ilustrativa constante no Anexo I retificado do
instrumento convocatório. E, considerando a necessidade de aquisição do item 6 do lote
3, o processo será reaberto, conforme estabelece o subitem 12.1 (Ocorrendo o
cancelamento de lotes no presente processo, em observância aos princípios
constitucionais da Eficiência e da Economicidade, poderá haver reabertura do processo
para os lotes cancelados. No caso de reabertura para lotes cancelados será publicado o
aviso de reabertura pela mesma via e com o mesmo prazo de publicação do aviso de
abertura inicial do processo) do edital, cujo aviso de reabertura será divulgado
posteriormente em jornal de grande circulação e/ou site www.sescma.com.br –
Licitação.

São Luís - MA, 12 de julho de 2019.

Eline dos Santos Ramos
Pregoeira e Presidente da CPL.
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