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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE ABERTURA E.IULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÀO E PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS No 002/20t9

Às ll:00 horas do dia t)l de mrrço clc 2019. na sala da ComÍssào Permanente de Licitação,
situada provisoúamente na Av. Barào do Rio lJranco S/N - 2a andar (SOUZA CASA DE PÃES) em frente ao'Posto
Penobras- Centro - Sào Bemardo-\44, reuniram'sc os membros da Comissào Pcrmanente de LicitaçÀo, designada
por Portaúa do Poder Executivo Municipal no 003 cle 0l dc'janeirtr de 2019, composta por ELIZA DOS SANTOS
ÁRAUJO LIMA- Pregoeiro; REGINA LUCIA ALYES l\,ÍACHADO - \Íembro e ANDREA SIMONE GONÇALVES
ARAUJO- Membro, declinados para apreciarcm, irnallsarcm e julpiarem o TO\,ÍADA DE PREÇOS No OO2/2019,

cujo objeto trata da contratação de empresa para Êxccução de scn'iços de Complementaçào (Conclusào) de uma
quadra escolar Esportiva, coberta e com vestiírio na unÍdade EscolarJusceLino Kubischek, no Povoado Mamorana
no municipio de São Bemardo/MA. A ser regida pelas normas destç Edital em anexo, o Presidente da CPL iniciou o
credenciamento pontualmente às 08:00hs, comparecendo apenas uma empresa a Empresa: PS MARTINS
CONSTRUÇOES E TERL{PLANAGEN,Í LTDA'ME; Inscrita no CNPJ: 08.415.21910001-34, estabelecida RuaJoão
Alves da Silva 109, Bairro Moropoia ' São Jo,.é de' Ribama./\IA. nestc ato representada pelo Sr. José de Jesus
Freitas Veloso do RG: 508766966, SESP/]\'1A. CPF: 269.6i1.861-72, residente e domiciliado Rua 17 de novembro
306 - Centro - SàoJosé de Ribama/MA, após o crcdenciamento. deu-se de fato o inicio da sessão com a abertura
do envelope 01 - HABILITAÇÀC). analisada r docunentaçào, verificou-se que estavam todas de acordo com o

solicitado no edital, passando para a comissào c [icitantç todos assinaram e deram üsta dos documentos,
perguntado a todos se haviam algum motilo pxra intcrposiçào de recurso quanro a habiiitaçào, todos responderam
negativamente e deu prosseguimento, passando para abertura do ENVELOPE 2 PROPOSTA DE PREÇO, onde a

licitante apresentou o prc global de RS )I).467,t5 (quatrocentos c trezc mil quatrocentos e sessenta e

sete reaN e tnnta e crnc ntavos). Perguntado ao licitante c a comissào se alguém queria interpor recursos
quanto a p ponderam nçgiltiramente, assim a emptcsa foi classificada como vencedora do
certame; Deu- sào c esta rtil lai irssinada por mim e pelos outros Membros da Comissào e pelo
representan em, 0l de março dc 2019
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