
No ?q

).

t

As 11:00 horas do dia 2l de janeiro de 2019, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada
provisoriamente na Av. Barão do Rio Branco SN 2" andar (SOUZA CASA DE PÀES) em fiente ao 'Posto

Petrobras CentÍo São Bemardo-MA, reuniram-se os membros da Comissão Permanenle de Licitação, designada
por Portaria do Poder Executivo Municipal no 003 de 03 de janeiro de 2018, composta por ELIZA DOS S

ARAUJO LIMA _ PTCSidENtE CPLI REGINA LUCIA ALVES MACHADO - MEMbTO C ANDREA SIMONE
GONÇALVES ARAÚJO- Membro, declinados para aprecr'arem, analisarem e julgarem o CONCORRÊNCIAS N'
00412018, cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada em Serviços de Construção Civil para

Construção de 03 Prédios de Unidades Escolares, sendo dois prédios na Sede e um prédio no povoado Coqueiro
no município de São Bernardo - MA. A ser regida pelas normas deste Edital em anexo, a Presidente da CPL
iniciou o credenciamento pontualmente às I l:00 hs, comparecendo apenas uma empresa a Empresa: SKORA -

ENGENHARIA E CONSTRUÇÔES LTDA; Inscrita no CNPJ: O7 .247.21610001-03, eslabelecida na Rua

Jomalista João Rocha Marinho, l25l - lninga - Teresina/Pl, neste ato represenlada pelo Sr. Pedro Ferreira

Soares Neto portador do RG: 183.393, SSP/PI, CPF: 131.997 .063-04, residente e domiciliado na rua Esperantina

nr 2305 - Horto Florestal, Cidade de Teresina/Pl, estando presente a sessão o assessor Jurídico do Municipio o Dr.
Joelsy Frank Costâ OAB: 13.415À4A. Após o üedenciamento, deu-se de fato o inicio da sessão com a abertura do
envelope 0l - HABILITAÇÃO, analisada a documentação, verificou-se que estavam todas de acordo com o

solicitado no edital, 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 responderaÍn

negativamente e deu prosseguimento, passando para abertura do ENVELOPE 2 PROPOSTA DE PREÇO, onde a

licitânte apresentou os valores de: para Sede I R$: 5.045.926,77 (cinco milhões quarenta e cinco mil novecentos e

vinte e seis reais e setenta e sete centavos) Sede II - RS: 3.392.562,56 (três milhões Íezentos e noventa e dois mil
quinhentos e sessenla e dois reais e cinquenta e seis centavos) e para o prédio do Coqueiro RS: 3. 102.763,65 (três

milhões cento e dois mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) fazendo o global de R$:

11.541.252,98 (onze milhões quinhentos e quarenta e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito
cenkvos). Perguntado ao licitante e a comissão se alguém queria interpor recursos quanto a proposta, todos

responderam negativamente Assim a empresa foi classificada como vencedora do ceÍame; Deu-se por encerrada

a sessão e esta ata vai assin por mim e pelos oulros Membros da Comissão e
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