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À ro:oo horas do dia 3o de janeiro de zor9, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de SÀO
BERNARDO/MÂ, situada na Av. Barâo do Rio Branco S/N - 20 andar (SOUZA CASA DE PÃES) em frente ao
'Posto Petrobras - Centro - São Bernardo/MÁ, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de LicitaÉo,
designada por Poftaria do Poder Executivo Municipal no oo3 de 03 de janeiro de 2019, composta pelos servidores
municipais: Sra. ELIZA DOS SANTOS A. LIMA- Presidente; REGINA LÚCIA AL!'ES MACHADO - Membro e

ANDREA SIMONE CONÇALVES ARAÚJO - Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem o
CONVITE No oor/2or9, para Contratação de ernpresa para locação de Softwares do sistema de Contabilidade
pública de folha de pagamento pam atender a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, atendendo a Prefeitura
Municipal de São Bemardo/MA, coníorme Edital do mesmo. Os ref'resentantes das empresas deüdamente
convidadas apresentaram as suas propostas em envelopes lacrados, sendo constando o mais perfeito sigilo e

obediência às normas do Edital. As empresas presentes: FSS E}ü RETERIMENTOS LTDA - ME CNPJ:
12.2oo.459/ooo1-18, estabelecida na Rua Coelho de Rezende, Centro - Sul - Teresina/Pl, neste ato representado
pelo Sr. Fábio dos Santos Silva, portador do RG; 1.787.970. SSP-PI, e CPF: 954.246.103-82, empresa: A S P DA
SILVA SOI.-IWARE EIRELI CNPJ: CNPJ: 12.996.028/000r-()(), estabelecida na Av. Jeronimo de Albuquerque
Maranhão, No z5 - Vinhais - São Luis/MA, neste ato represe[tada pelo Sr. Antonio Stanley Pereira da Silva,
portador do CPF: 028.948.613-03 e a empresa: A. O. S. SOI-TWARE LTDÁ, CNPJ: 10.368.980/000r-39
estabelecida na Q Dirceu Arcoverde I, No 7 - Itarare - Teresina/Pl, neste ato representada pelo Sr. Armstrong de

Oliveira Silva portador do CPF: ô88.828.$3-15, após o credenciamento a Presidente da CPL recebeu as

Documenta(ôes da empresas os envelopes No or-DoCUMENTAÇÀo DA HABILITAÇÃO das licitantes. verificou-se
que todas as documentaçôes estavam devidamente qualificadas através de suas cópias, em conformidade com o

edital, indag,ou também se manifestavarn interesse de recurso quanto a documentação e todos responderam
negativamente, abrindo mão do prazo recursal. Em seguida, fora entregue o envelope No 02 - PROPOSTA DE
PREÇOS, que foram classificadas conforme segue. Sendo em 10 lugar a empresa: A S P DA SILVA SOF|WARE
EIRELI com valor mensal de RS: 2.Soo,oo (dois mil e quinhentos reais) assim com o valor geral de RS: 27.5oo,oo
(ünte sete mil e quinhentos reais); eni zo lugar a empfesa: A. O. S. SOITWARE LTDA com valor mensal de R$:
2.825,oo (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais) assim corn o valor geral de RS: 31.o75,oo (trinta e um mil setenta
e cinco reais) e a empresa: FSS ENTRETERII!ÍIiNTOS ITIIA - ME com valor mensal de R$: 3.ooo,oo (três mil
reais) assim com o valor geral de Rg: 33.ooo,.ro (trinta e uôs mit reais) Passando após, para os membros da

Comissão e dos representantes presentes para mbrica, erame e análise, em seguida passando a palal-ra aos

representantes para que se man ssem, sobre c plocesso, sendo que todos declinaram da mesma. Tendo em vista
as Propostas apresentadas aos riqbros da Comirrsào, foi declarada vencedora a empresa: A S P DA SILVA

SOFIWARE EIRELL Após , a Sr. Presidentc indagou aos presentes se todos concordavam, com a

declaração afirmativa tambérr sc nranit-estavam interesse de recurso, todos responderam

negativamente, abrin ;sal, assinr o Presidente da Comissão deu por eucerrada a presente

achlda confomre, vai assinada por mim, pelos outros Membros da

§ presentes.
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