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PREFETTURA MUNICIPAL oe sÃo a
EsrADo oo ulunxÃo

MOOALIDADE

CNPJ : 06.125.389/0001-88

ATA DE ABERTURA EJULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇAO E PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS NO OOV2OIg

Às 08:00 horas do dia 0l de março de 2019, na s.rla da Comissào Pelmanente de Licitaçâo,
situada proúsoriamente na Av. Barào do Rio Branco S/N - 2o andar (SOUZA CASA DE PÀÉS) em frenre ao 'Posto

Petrobras- Centro - Sào Bernardo-MA, reuniram-se os membros da Comissào Permanente de Licitação, designada
por Portaria do Poder Executivo Nlunicipal no 001 de 03 de janeiro de 2018, composta por ELIZA DOS SANTOS
ARAUJO LIMA- Pregoeiro; REGINA LUCIA ALVES MACHADO - Membro e ANDREA STMONE GO|.IÇALVES
ARAUJO- lv{embro, decLinados para apreciarem, analisarem e julgarem o TOMADA DE PREÇOS No 001/2019, cujo
objeto trata da contrataçào de empresa para execuçao de sen'iços de Complementação (Conclusâo) de cobertura
de uma quadra escolar na unidade Integrada Bernardo Alves Rodrigues, no Povoado Coqueiro no municÍpio de São

Bemardo/MA. A ser regida pelas normas deste Edital cm anexo, o Presidente da CPL lniciou o credenciamento
pontualmente às 08:00hs, compareccndo apenas uma empresa a Empresa: PS MARTINS CONSTRUÇÔES E

TERRÁPLANAGEI\,I LTDA-ME; Inscíta no CNPI: 08.415.219/0001-34, estabelecida Rua loão Alves da Silva 109,

Bairro Moropoia - Sào José de Ribama/NÍA. ncste ato representada pelo Sr. José de Jesus Freitas Veloso do RG:
508766966, SESP/MA, CPF; 269.651.863-72. residente e domiciliado Rua 17 de novembro 106 - Centro - SãoJosé
de Ribana/MA, após o credenciamento, deu-se de fato o inicio da sessão com a abertura do envelope 0l -
HABILITAÇÃO. analisada a documentação, veriflcou-se quc estavam aodas de acordo com o solicitado no edital,
passando para a comissão e Licitante todos assinaram e dcram vista dos documentos, perguntado a todos se

haúam algum motivo para intcrposiçào de recurso quanto a habilitaçào, todos responderam negativamente e deu

prosseguimento, passando para abertura do ENVELOPE 2 PROPOSTA DE PREÇO, onde a Licitante apresentou o

preço global de R$ 39.825,29 ( trinta e nove núl oitocentos e vinte c cinco reais e vinre e nove centavos).
Perguntado ao licitante e a comissão se alguém queria interpor rccursos quanto a proposta, todos responderam

negativamente, assim a empresa foi classificaila ctrmo vencedclra do certame; Deu-se por encerrada a sessão e esta

ata vai assinada por mim e pelos outros Mcmbros da Comissào e pclo representante da licitante São Bemardo em,

0l de março de 2019
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