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Às 08:00horas do dia 21. de agosto de 211:9, na sala de Licitáção da Prefeitura
Municipal de São Bernardo/MA, situada na Praça Bernardo coelho de Almeida 863- Centro, neste
MunicÍpio, reunirâm-se os membros da Comissão Permanente de Licitafro, designada por Portaria do

f9de1 E19cutiv9 M_unicipal no 003 de ianeiro de 20L9, compostâ pelos servidores municipais: Srê. ELIZA
DoS SANTOS ARAUIO LIMA - Pregoeira; REGINA LUCIA ALVES MACHADO - Membro e ANDREA SIMONE
GONÇALVES ARAÚ]O - Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem o PREGÂO Na

077 /20L9, cujo obieto trata de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual ContrataÉo de empresa
para execuÉo dos serviços de conserto de moblllários e carteiras escolares com reposiÉo de
peças, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO§ destinados ao atêndimento das Secretârias
da Prefeltura Municipâis do Município de São Bernardo - MAJ, conforme Edital do mesmo. Os
representantes das empresas que compareceram apresentaram seus envelopes de proposta e habilitáçào
Iacrados, constando o mais perfeito sigilo e obediência às normas do Edital A empresa presente: J

AMORIM CASTRO-ME, inscritâ no CNPI ne.30.7 47369 /0001-23, sediada na Av. Daniel de La Touche/Rua
Auxiliar II na 284 - Quadra 13 - Cohajap - São luis/MA" neste ato representada pelo Senhor: Francisco
amorim Castro portador do RG: 056597412015-0, SSP/MA, CPF: 450.108.033-72, residente e domiciliado
na cidade de São Luis/MA e a Empresa: ELLO EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA, CNPI:
30.302.631/0001-26, estabelecida na Rua Peru ne 45 - DÍvinéia - São luis/MÁ, neste ato representado pelo
Sr. fosé Mario Furtado Souzâ, CÍ: 0296577 42005-6 GESP-MA e CPF: 404.772.903-53, residente e

domiciliado na cidade de São Luis/MA. Após devidamente cadastrado passamos para a fase de julBamento
da proposta, aberto o envelope nq Ol-Proposta, empresa: , AMORIM CASTRO-ME exibida e lida aos
presentes dos ITENS 0140 36 valor: R$: 3.879.500,00 ( três milhões oitocentos e setenta e nove mil e
quinhentos reais) e a empresa: ELLO EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA, iTENS 01 AO 36 Valor de
R$:4.177.84O,OO { quatro milhôes cento e setenta e sete mil oitocentos e quarenta reais]; Passando após,
para os membros da Comissão para rubrica, exame e análise, logo depois para a fase de negociação, após a

fase de lances com mapa de apuração em anexo a empresa: I AMORIM CASTRO-ME. Foi vencedora nos
itens: 01 ao 19 e do 29 ao 36 com o valor total de R$: 2.597.870,00 ( dois milhões quinhentos e
noventa e sete mil oitocentos e setenta reais) e a empresa: ELLO EITTPREENDIMENTOS E COMÉRCIO
LTDA, vencedora nos itens: 20 ao 28 com o valor total de R$: 1.093.170,00 ( um milhão noventa e três
mll e cento e setenta rcais). para REGISTRO DE PREçO EM ATA, para futura e eventual fornecimento.
Passando para a fase de habilitação, foi aberto o envelope de documentos para análises e rubrica dos
documentos, constatando, porém que todos estavam 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 as empresas, como vencedoras
para REGISTRO DE OS, EM ATA Após a declaração, a Pregoeira indagou aos presentes se todos
concordavam, anrmativa de todos, indagou támbém se manifestavam interesse de
recurso, tod tivamente, abrindo mão do prazo recursal, assim o Pregoeira da
Comissão d sente Sessão, lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai
assinada p bros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes.
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