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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS N" 003/2019

Às 10:00 horas do dia 09 de abril de2079,na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada na sede da Prefeitura Municipal na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 -

Centro -São Bernardo/MA, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação,
desigaada por Portaria do Poder Executivo Municipal no 003-A de 03 de janeiro de 2019,
composra por ELIZA DOS S A LIMA- Presidente da CPL; REGINA LÚCIA ALVES MACHADO -
Membro e ANDREA SIMONE GONÇALVES ARAÚJO- Membro, declinados para apreciarem,
analisarem e julgarem o TOMADA DE PREÇOS Na 003/2019, cuio ob,eto trata da contratáção de
empresa para execução dos serviços de Implantação de uma Praça da )uventude na sede do
Município de São Bernardo/MA, Recurso: Recurso Federal/Caixa Econômica Federal. A ser regida
pelas normas deste Edital em anexo, o Pregoeiro iniciou o credenciamento pontualmente às 10:00
hs, comparecendo apenas a Empresa: DAVID ALVES DE ARAÚJO EIRELI; lnscrita no CNPJ:
25.186.167/0001-97, estabelecida Av. Raul Lopes 880 Sala 1417 Edf. Poty -PREMIER - fóquei -
Teresina - PI, neste ato representada pelo Sr. Arytan Cunha Bastos do RG: 1.916.365, SSP/PI, CPF:

001.653.133-74, residente e domiciliado na Rua Firmino Pires 1601 - Bairro - Vermelha -
Teresina - PI, após o credenciamento, deu-se de fato o inicio da sessão com a abertura do envelope
01 - HABILITAÇÃO, analisada a documentação, verificou-se que todas as documentações exigidas
no edital estavam todas de acordo com o solicitado, passando para a comissão e Licitante todos
assinaram e deram vista dos documentos, perguntado a todos se haviam algum motivo para
interposição de recurso quanto a habilitação, todos responderam negativamente e deu
prosseguimento, passando para abertura do ENVELOPE 2 PROPOSTA DE PREÇO, onde a licitante
apresentou o preço global de R$: 1.781.440,28 fum milhão setecentos e oitenta e um mil
quatrocentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), Estando portanto o valor abaixo do
orçamento e projetos apresentados no edital. Perguntado ao Iicitante e a comissão se alguém
queria interpor recursos quanto a proposta, todos responderam negativamente, assim a empresa
foi classificada como vencedora do certame. Deu-se por encerrada a sessão e esta atâ vai assinada
por mim e pelos outros Membros da Comissão e pelo representante da licitante. São Bernardo em,
09 de abril de 2019.
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