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]..]AlvlENl'O DA

DOCUIIENTAqTÀO E PROPOS',TA
CON\aITE Ne oo,i/2019
A^s ro:oo horas dc dia r5 de fer.ereir,: de zor9, na sala de Licitação da Prefeitura
iirrflicipal de :)ÀC BIP.],1-',P.DC/']f.1 :;iiiad; ;e ..'.v. Bari.) :1.; !:il Bnrcc S,/N - zc ardlr {SOUZA CA§A
DE PÃES) em frente ao 'Posto Petrobras - Centro --Sãrr iierlaido/MA, r'euniram-se os membros da
Comissão Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no oo3 de t>3
de janr:iro de zor9. composta pelos sewidores municrpais: Sra. ELIZ-A DOS SANTOS A. LIMA-

PTesideIIte; REGINA LÚCIA ALVE,S TIACHÀDO - MembI...I e ANDREA SIMONE GONÇAIVES ARAUJO

-

o CONVITE No oo5/2o19, parâ
para
Contratação de empresa
fornecirrr.nto de móveis para a Prcfeitura Municipal de São Bernardo/MA,
atendendo a PreÍêitura Municipal le São flemard,r/MA, coni.)rme Editat do mesmo. Os representantes das
empresas devidamente conüdadas apresentaram as suas propostas em envelopes lacrados, sendo
Membro, dcclinados para apreciarem, analisarem e julgarem

constando (, mais perfeito sigilo e obedíência às normas do Ldital. As empresas presentes: ESS
EMPRE!;MDIMENTOS - Mlt CNPJ: 27.174.106/0001-68, estâbelecida na Rua ro6 quadrasg, No 14 Maiobão/MA, emprcsa: l)L,l.O EI\'IPREENDIMENTOS CNPJ: CNPJ: 30.3o2.631/ooor-26, estabelecida
na Rua Peru, No 45 ' Diüneia - Sío Luis/MA e a empresa: J AMORIM CASTRO - ME, CNPJ:
14.565.482/ooo1-3r eslabeieciria na:§enida Daniel dc t,á Touche, rua Auxiliar II, No 284 - Quadra - 13
Cohajap - São LrrislMA., após o r)redenciârnento a Presidente da CPL recebeu as Documentações da
empresas os t,nvvlu[,:s No o t - l )o('LI\{ F.N'I"\ÇÀO D-À liABlt.lTÀÇÀO r]as licitantes. verificou-se que
todas as doclrrnentáçóes estamrn deridamente qualificacias atrávés de suas cópias, em conformidade
com o edital, indagtru tambí:rn se manitestavam interes:e de recur"o (luànto â documentação e todos
responCcnnr llcgati'. ]lncntí', ah:ind: ::'-i: dc prazc rec::r..::I. En seguiCa, fcra entregue o ent'el.ope No
02 - PROPOS'I"A DE PREÇOS, que foram classificadas ct-,nforme segue. Sendo em 10 lugar a empresa: J
AMORIIVI CA.§TRO - ME com valor rie R{i: t7o.46o,ot} (cento c setenta mil quatrocentos e sessenta
reais); em 20 iugal a empresa: ESS EMPREEMDIMEN|OS - ME com valor de RS: 175.737,00 (cento e
setenta e cinco mil setecentos e trinta e sete reais) e a enpresa: ELLO EMPREENDIMENTOS com valor
de RS: 175.9.1r,oo (cento e setentâ e cinco mil novecento: e quarenta e um reais) Passando após, para os
membros da Comissão e dos reple-serrtàntes presente,i para rubrica, exame e análise, em seguida
passando a palavra aos representanre-c pam que se rnarrifestassem, sobre o processo, sendo que todos
declinaram da rnesma. Tendo em r.isla :ls Propostas apresentadas aos Membros da Comissão, foi
deularada vencedora a (lmpresa: J Ar\4ORIM CASTRO - lí8. Após a declaração, a Sr. Presidente indagou
ncordar,anr. com a declarar ão afirmativa de todos, indagou também se
aos presenles se t(xlos
:nanifestavam inte
curso. rr'l<ios responderam.lrc g,ativamcnte, abrindo mão do prazo recursal,
assirn o Prcsid
edaCo
deri por encerrada a pn se nre Sessão, Iawada a presente ata que, lida e
r mirrr, pelos outros I\4dmbros da Comissão e pelos representantes das
achada conio
e, vâl
Iicitantes
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