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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/OO01-88

0

ATA DE ABERTURA

E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

PREGÃO N" 005/20t 9

Às 08:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2019, na sala de Licitação da Prefeitura
Municipal de São Bemardo,MA, situada à Rua Situada temporariamenle na Av. Barão do Rio Branco SÂ\1 - Em
frente ao Posto BR- Centro - São Bernardo-Ma, neste Municipio, reuniram-se os membros da Comissão Permanente
de Licitaçâo, designada por Ponaria do Poder Executivo Municipal nq 003 de janeiro de 2019, composta pelos
servidores municipais: Sf. ELIZA DOS SANTOS ARAÚJO LIMA - Pregoeira; REGINA LÚCIA ALVES
|\4ACHADO - Membro e ANDREA SIMONE CONÇALVES ARAÚJO - Membro. declinados para apreciarem.
analisarem ejulgarem o PREGÃO N" 005/2019, cujo objeto t[ata de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
contratação de uma empresa para Fomecimento de Peças para veiculos, para as Secretarias Municipais do Município
de São Bernardo - MA, conforme Edital do mesmo. O representante da empresa que compareceu apresentou seus
envelopes de propostâ e habilitação lacrados, constando o mais perfeito sigilo e obediência às normas do Edital A
empresa presente: A SANTOS PONTES - ME, inscrita no CNPJ n'. 21.370.061/0001-10, sediada na Rua Bemardo
-ima 1916 - Centro - Sâo Bemardo/MA, neste ato representada por seu procurador o Senhor: Andrey Sousa Costa,
portador da Carteira de ldentidade N" 33800694/0 SSP/MA e do CPF n". 724.594.093-20, residente e domiciliado na
cidade de São Luis/MA, MOTORMAQ EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 28.984.919/0001-24, estabelecida na
Avenida Getulio Vargas, 83 A Cenho São Bemardo/MA. neste ato representada pelo SR. João Francisco da Luz
Costa, residente e domiciliado na cidade de São Luis/MA Após devidamente cadastrado passamos para a fase de
julgamento da propost4 aberto o envelope n" 0l-Proposta, exibida e lida aos presentes: a empresa A S PONTES:
COTOU TODOS OS LOTES E TODOS OS ITENS, ONIBUS VWIsI9OMAN _ ITENS OI AO 17 _ VALOR
TOTAL DE R$: 142.410,30 (cento e quarenta e dois mil quatÍocentos e dez reais e trinta centavos), ôNIBUS
VWI5I90MWM TTENS 0l AO 26 VALOR TOTAL DE RS 200.28'1.26 ( duzentos mil duzentos e oitenta e sete
reais e vinte e seis centavos) - VOLARE - ITENS 0l AO 27 R$: 99.503,89 ( noventa e nove mil quinhentos e três
r€âis e oilenta e nove centâvos), CARREGADEIRA NEW HOLAND- ITENS 0l AO 17 RS: 109.528,39 ( cento e
nove mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), MOTONIVELADORA - ITENS 0l AO I 19 R$:
255.470,52 ( duzentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos);
ESCAVADEIRA DOSSAN ITENS 0l A l5 RS:48.432,90 ( quarenta e oito mil quatrocentos e rinta e dois reais e
noventa centavos) ESCAVADEIRA JBC - TODOS OS ITENS 0l AO 20 R$: 97.336,91 (noventa e sete mil trezentos
e trinta e seis reais e noventa e um centavos), MERCEDES BENS ATRON - ITENS 0l AO 24 R$: 99.066,36
(noventa e nove mil sessenta e seis reais e trinta e seis centavos); CAMTNHÀO BASCULANTE TVECO TODOS
OS ITENS 0l AO 22 RS: 71.839,71 ( setenta e um mil oitocenlos e trinta e nove reais e setenta e um centavos) AMBULANCIA HYLUX - ITENS 0l AO 25 RS: 107.695,54 (cento e sete mil seiscentos e noventa e cinco reais e
cinquenta e quatro centâvos); MOTO GC ITENS 0l Al2 R$: 8.866,10 ( oito mil oitocentos e sessenta e seis reais e
e PEÇAS E PNEUS - TTENS 0l A2l R$: 860.860,00 ( oitocentos e sessenta mil e oitocentos e
- lez centavos)
-sessenta reais): e a empresa: MOTORMAQ EMPREENDIMENTOS EIRELI cotou apenas dois lotes: MOTO GC:
ITENS 0l AO 12 R$: 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) e o lote de PEÇAS E PNEUS - ITENS 0l AO 2l
858.530,00 ( oitocentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e trinta reais), propostas repassadas aos licitanles e equipe
de apoio, para análise e assinaturas. Passando então para fase e lances, a empresa: A S PONTES QUE COTOU
TODOS OS LOTES E TODOS OS ITENS, baixou seus preços de acordo com planilha em anexo, ficando os valores
dos lotes assim discriminados: ÔNBus vwtstqoMAN - ITENS 01 Ao 17- vALoR ToTAI DE R$: 139.950,00
(cento e trinta e nove mil novecentos e cinquenta reais), ÔNIBUS VWl5lgoMVr'M
ITENS 0l AO 26 VALOR
TOTAL DE RS 196.823,00 ( cento e noventa e seis nil oitocentos e vinte e Íês reais ) - VOLARE - ITENS 0l AO
27 R$: 97.409,00 ( noventa e sete mil quatrocentos e nove reais), CARREGADEIRA NEW HOLAND- ITENS 0l AO
l7 R$: 107.776.00 ( cento e sete mil setecentos e setenta e seis reais), MOTONIVELADORA ITENS 0l Ao 119
RS: 251.034,15 ( duzentos e cinquenta e um mil trinta e quatro reais e quinze centavos); ESCAVADEIRâ DOSSAN
ITENS 0l AO 15 R$: 46.826,00 (quarenta e seis mil oitocentos e vinte e seis reais); ESCAVAD RA JBC _
ES
TODOS OS ITENS 0l AO 20 R$: 95.592,00 (noventa e cinco mil quinhentos e noventa e dois reais),
BENS ATRON - ITENS 0l AO 24 R$: 97.346,00 (noventa e sete mii trezentos e quaren ta e seis reais) ;C
o
cinco
BASCULANTE IVECO TODOS OS ITENS 0l AO 23 RS: 70.585,00 ( setenta mil quinhentos e ol
e
senta d
reais) - AMBULANCIA HYLUX ITENS 01 AO 25 RS: 105.762,00 (cento e cinco il
E a empr{sa: M
reais); nos lotes de MOTO CC PEÇAS E PNEUS, o licitante não ofereceu lanc
o
EMPREENDIMENTOS EIRELI que cotou apenas dois I s, passou os val
MOTO GC TENS
).
R§: 8.570,00 (oito mil quiúentos e setenta reais) e o I
de
ITENS OI AO 2
:85
ÇAS E
(oitocentos e cinquenta mil e quinhentos e noventa
tado
Sicitantes se todos conc
AS
propostas e lances apresentados, responderam positi
e e que renunciavam a interposição de recurso
a
proposta. Passando para a fase de habil
abertos os ENVELOPES 02 - HABILITA
o
DOCUMENTOS para análises e rubrica, constatando. porém que todos estavam de acordo com o edital terminados
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PREFEITURA T,IUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88
este processo foi perguntado se estavam de acordo com a habilitação e todos concordaram, Tendo em vista a Proposta

documentação apresentadas a Pregoeira assim classificou as empresas: A SANTOS PONTES - ME e
MOTORMAQ EMPREENDIMENTOS EIRELI como vencedoras para REGISTRO DE PREÇOS EM ATA de
acordo com classificação detalhada no Mapa de Apuração e nesÍa Ata, Após a declaração, o Sr. Pregoeira indagou
aos presentes se todos concordavam, com a declaração afirmativa de todos, indagou tambem se manifestavam

e

interesse de recurso, todos responderam negativamente, abrindo mão do prazo Íecursal, assim a Pregoeira da deu por
encerrada a presente Sessão, lawada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos outros
Membros da Comissâo
das licitantes presentes
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