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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BER
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862: CENTRO - SÃO _

BERNARDO/MA
CNPI r 06.125.389/0001-88

)2t2_/ê/o,r2_

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA
DOCI]MET.ITAÇÃO E PROPOSTA

CONVITE No 006/2019

Às o8:oo horas do dia r3 de fevereiro de zor9, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de SÃO
BERNARDO/MA, situada na Av. Barão do tuo Branco S/N - 2o andar (SOUZA CASA DE pÃXS) em frente ao
'Posto Petrobras - Centro - São Bernardo/MÁ, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação,
designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no oo3 de o3 de janeiro de 2019, composta pelos seryidores
municipais: Sra. ELIZA DOS SANTOS A. LIMA- Presidente; REGINA LÚCIA AMS MACHADO - Membro e

ANDREA SIMONE CONÇAL!'ES ARAÚJO - Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem o
CONITIE No 006/2019, para ContrataÉo de empresa para presta@o de serviços de animâÉo e estrutura fisica do
Carnaval zorg e Aniversário da Cidade. Carnaval no período de oz a o5 de março e aniversário to dia 2glo3/o1g,
atendendo a Prefeitura Municipal de São Bemardo,MA, conforme Edital do mesmo. Os representantes 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: 8..{. AGÊNCIA DE PUBUCIDADE &
rcCÂÇÃO DE'V'EÍCULOS LTDA CNPJ: 31.o3r.849/ooo1-s6, estabelecida na Quadra 32 - Casa 12 - Setor C/
Mocambinho III - Teresina/Pl, empresa: RICARDO F. DOS SANTOS NETO CNPJ: CNPJ: 08.958.558/0001-96,
estabelecida na Trav. da Industria, S/No - Santo Antônio - Brejo/MA e a empresa: RICARDO SHOWS
ENTR-ETERIMENTO LTDA , CNPJ: q.S6S.482/ooo1-91 estabelecida na Rua Àferes Antônio Garreto 39r - Centro -
Mata Roma/MÀ após o credenciamento a Presidente da CPL recebeu as Documentações da empresas os envelopes
No o1-DOCITMENTAÇÃO DA IIÀBILITAÇÀO das licitantes, verificou-se que todas as documentaçôes estavam
devidamente qualificadas através de suas cópias, em conformidade com o edital, indagou também se manifestavam
interesse de recurso quanto a documenta@o e todos responderam negativamente, abúndo mão do prazo recursal.
Em seguida, fora entregue o envelope No 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, que foram classificadas conforme segue.

Sendo em ro lugar a empresa: RICARDO F. DOS SANTOS NETO com valor para o camaval de R$:48.o8o,oo
(quarenta e oito mil e oitenta reais) e para o aniversário da cidade de R$:9o.ooo,oo (noventa mil reais) assim com
o valor geral de R$: 138.o8o,oo (cento e trinta e oito mil e oitenta reais); em 20 lugar a empresa: RICARDO
SHOWS ENTRETERIMENTO LTDA com valor para o carnaval de R$: 5z.z8o,oo (cinquenta e dois mil duzentos e

quinze reais) e para o carnaval de RS: 94,215,oo (noventa e quatro mil duzentos e quinze reais) assim com o valor
geral de R$: ]^46.495,00 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais) e a empresa: B. A.

AGÊNch DE PUBLICIDADE & LocAÇÃo DE vEÍcul-os LTDA com valor para a carnaval de RS: s8.64o,oo
(cinquenta e oito mil seiscentos e quarenta reais) e para o aniversário da cidade de R$: 93.9oo,oo (noventa e três
mil e novecentos reais) assim com o valor geral de R$: $2.54o,oo (cento e cinquenta e dois mil quinhentos e

quarenta reeis) Passando após, para os membros da Comissão e dos representantes presentes para rubrica, exame e
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