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CilPl: 06.12s.389/0001-88

ÂTÁ DE ÁBERTURA EJULGÁMENTO DA
DOCTI MENTAÇAO E PROPOSTÁ

TOMADA DE PREÇOS No 006/20t9

Às 08:00 horas do dia 04 de junho de 2019, na sala da Cornissào Permanente de Licitaçào,
situada na Pça Bernardo coelho de Alrneida 862 - Centro - Sào Bemardo/MA, reuniram-se os membros da
CoÍ ssào Permanente de Lrcrtaçào, desrgnada por Ponarla do Podcr hJ(ccutrvo l\lunrcrpal no OOJ de OJ dc Janelro
de 20t8. composta por ELIZA DOS SANTOS ARAÚJO LIMA Pregoeiro: REGINA l.[ ClA ALVrS \tAClIADO
Nlembro e ANDREA SIMONE GONÇALVES ARÁIUO- Membro, declinados para apreciarem, analisarem e
julgarem o TOMADA DE PREÇOS No 006/2019, cujo objeto rrau da contrataçâo de empresa para execuçào de
serviços de Construçào de uma Quadra Escolar Coberta Poliesponiva, no Povoado Pedrinhas na Zona Rural do
Município de Sao Bemardo/lr,ÍA. A ser regida pelas normas deste Edital em ancxo, o Prcsidente da CPL iniciou o
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EIRELI-IVIE - AGROAL CONSULTORIA TECNICA; Inscrita no CNPJ: 07.892.119/0001-65, estabelecida Rua
Cônego Nestor,257 - Centro - Sao Bernardo/N{4, nestc ato representada pelo Sr. DanielJosé Coelho de Almeida
do RG: 00017876193-1, SESP/MA, CPF: 617.)47.133-7l residente e domiciliado na cidade de Sao Bernardo/\íA,
após o credenciamento, deu-se de fato o inicio da sessâo com a abertura do cnvelope 0l HABTLITAÇÀO,
analisada a documentaçao, verificou-s€ que esuNam tdas de acordo com o soliciudo no edital, passando para a
comissào e Licitante todos assinaram e deram vista dos documentos. perguntado a todos se hrviam alsum motivo
para interposiçâo de recurso quanto a habilitaçâo, todos responderam negativamente e deu prossegurmento,
passando para abertura do ENVELOPE 2 PROPOSTA DE PREÇO, onde a licitante apresentou o preço global de

R$ 496.925,75 (quatrocentos e noventa e seis mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco
centavos). Perguntado ao licitante e a comissào se alguém queria intcrpor rccursos quanto a proposta, todos
responderam negativamente, assim a empresa foi classúcada como venccdora do certame; Deu-se por encerrada a

sessào e esm am vâi âssinâdâ por mim e pelos outros Membros da Comissào e pelo representante da licitante Sao

Bemardo em,04 dejunho dc2 I
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