
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE ABERTURA E IULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÂO E PROPOSTA

PREGÃo Na oo6/2019

Às 14:00 horas do dia 08 de fevereiro de 201,9, na sala de Licitação da Prefeiturâ
Municipal de São Bernardo/MA, situâda à Rua Situadâ temporariamente na Av. Barão do Rio Brânco S/N - Em
frente ao Posto BR- Centro - São Bernardo-Ma, neste Município, reuniram-se os membros da Comissão
Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no 003 de janeiro de 2019,
composta pelos servidores municipais; Srê. ELIZA DOS SANTOS ARAÚJO LIMA - Pregoeira; REGINA LÚCIA
ALVES MACHADO - Membro e ANDREA SIM0NE GONÇALVES ARÁÚ10 - Membro, declinados para apreciarem,
analisarem e julgarem o PREGÃO Ns 006/2019, cujo objeto trata de REGISTRo DE PREÇoS para futura e
eventual contratâção de uma empresâ para Fornecimento de Material didático pedagógico), para as Secretarias
Municipais do MunicÍpio de São Bernardo - MA, conforme Edital do mesmo. O representante da empresa que
compâreceu apresentou seus envelopes de proposta e habilitação lacrados, constando o mais perfeito sigilo e

obediência às normas do Edital A empresa presente: A E MENDES EPP - LIVRARIA ECONÔMlCA, inscrita no
CNPJ nq. 41.472.655/0001-40, sediada na Rua de Nazaré nr 328 - Centro - São Luis/MA, neste ato representâdâ
pelo Senhor: Antonio Eduardo Mendes, portador da Carteira de Identidade Ne 000066637996-3 SSP/MA e do
CPF nq. 166.643.103-68, Após devidamente cadastrado passamos para a fase de julgamento da proposta,
aberto o envelope nq 01-Proposta, exibida e lida aos presentes dos iTENS 01 AO 125 valor: R$: 1..184.642,00 (
um milhão cento e oitentâ e quaro mil seiscentos e quarenta e dois reais) Passando após, para os membros da
Comissão para rubrica, exame e análise, Iogo depois para a fase de negociação diretamente com o licitante,
tendo em vista não haver concorrentes, o licitante aceitou negociaçào, dos iTENS 01 AO 125 o valor: R$:

1.160.950,00 (Um milhão cento e sessenta mil novecentos e cinquenta reais) tendo em vista seus preços
estarem em acordo com o termo de referencia apresentado pela administração; assim o valor apresentado pelo
licitante foi acatado pela comissão. Passando para a fase de habilitação, foi aberto o envelope de documentos
para análises e rubrica dos documentos, constatando, porém que todos estãvam de acordo com o edital
terminados este processo foi perguntado se estavam de acordo com a habilitação e todos concordaram, Tendo
em vista a Proposta e documentação apresentadas os Membros da Comissão assim classificou a empresa, como
vencedora para REGISTRO DE PREÇOS, EM ATA. Após a declaração, o Sr. Pregoeira indagou aos presentes se
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