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A DE ABERTURÁ EJULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇAO E PROPOSTA

PREGÃO Nr 007i20r9

Às 08:00 horas do dia li de fevereiro de 2019, na sala de Licitaçâo da Prefeitura Municipal de
SÀO BERNARDO-MA, situada à Rua Pça Bemardo Coelho de Almeida 863- Cenrro, nesre MunicÍpio,
reuniram-se os membms da Comissão Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder
Execuüvo Municipal no 003 de janeiro de 2019, composta por ELIZA DOS S A LIMA- Pregoeira;
REGINA LUCIÁ ÁrvES MACHÁDO- Membro e ANDRÉA SIMONI GONÇALVES ARÁÚrJO -

Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem do Pregão I'1" 007/2019, cujo objeto trata da
Contratação, de empresa para fomecimento de seniços de cópias e encadernação, para , destlnados ao
atendimento das secremrias do MunicÍpio de São Bemardo/MÁ, conforme Edital em anexo.
Compareceu apenas (0I) uma empresas que apresentou em ànvelopes separados envdope no 0l
Proposta e o envelope na 02 documentos de habütaçào de acordo com o solicitado no Edital, sendo
constando o mais perf_eito sigilo e obediência às normas do Edital a empresa presente: R. COSTÁ
AIMEIDA - ME - GRÁFICA PORTUGAL, iocalizada na Rua Travessa Vereador José da silva MeÍreles,
l0 - Cenao - São Bemardo - MA, inscúta no CNPJ: 13.926.598/0001-96, neste ato representada pelo Sr.

Renato Costa Almeida portador da RG NR 17415393-7 SSP/MA, e CPF. 755.876.453-04, residente e

domiciliado na CÍdade de São Bernardo, credenciando a empresa, a Pregoeira procedeu de fato a

abem.rra da Sessão dando túcio com a aberrura dos envelopes de na 01- *Propostas", analisando a

proposra da empresa: R. COSTA ALMEIDA - ME - GRÁFICA PORTUGAI, foi apresentado os

seguintes Secretaria de Educação: valores: item 0l âo 0l valor de R$: 185.00,00 (cenro e oirenta e cinco mil
reais), Secretaria de Saúdg valores: item 0l ao 03 valor de R$: 47.250,00 (quareuta e sete mil e duzentos e
cinquenta reais), Secretaria de AdmÍnÍsrração: valores: item 0l ao 03 valor de R$: 47.250,00 (quarenta e

sete mil e duzentos e cinguenta reajs) e Secretaria de Assistência social: vâlores: item 01 ao 03 valor de R$:
47 250.00 (quarenta e sete inil e duzentos e cinquenta reais), Passando para fase de negociaçào diretamente
com o licitante o Ljcitante não concordou em negociar, tendo em ústa os valores apresentados estarem
no limite, e abaixo dos valores apresentados pda adminisrraçào. Assim a Pregoeira em concordância
com a equÍpe de apoio aceitou a proposta, sem antes porém pergunrar se alguem desejava interpor
recurso, nào havendo po4anto interyosição de recurso deu-se prosseguimento ao cename com a

abenura do envelope de.no 02-'Habütação", repassados os documentos a todos os presente para
análises e rubrica dos documentos, e todos os documentos enconrravam-se de acordo com o edital assim

a Pregoeira pergun novamen te se alguem desejava interpor recurso, como não houve, deu por
encerrada a presente S , Iawada a presente ara que, lida e achada conforme, vai assinada por mim
e pelos outros M o e pelo representante da licitante.
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