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ATA DE ABERTURA E JUT,GAMENTO DA DOCUMENTAÇAO E PROPOSTA
COI{VTIE Ns 018/2o19

As rr:oo horas do dia 4 dejunho de zor9, na sala de Licita$o da Prefeitura Municipal de
SÀO BERNARDO/Md situada na Av. Barão do Rio Branco S/N - 2o andar (SOUZA CASA DE pÀ-eS) em
frente ao 'Posto Petrobras - Centro - São Bernardo/MA, reuniram-se os membros da Comissão Permanente
de Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no oo3 - A de o3 de janeiro de zor9,
composta pelos servidores municipais: Sra. ELIZA DOS SÁNTOS A. LIMA- Presidente; REGINA LÚCIA
ALYES MACHADO - Membro e ANDREA SIMONE GONçALVES ARÂÚJO - Membro, declinados para
apreciarem, analisarem ejulgarem o COI{\IITE Ne o18/zor9, para Contratação de empresa para execução de
serviços de engenharia, projetos e fiscalizaSo de obras para a Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo/MA,
atendendo a Prefeitura Municipal de São BernardoÀ{A, 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 pr€sentes: c. I. CONSTRUÇõES E

\, SERVIçOS LTDA CNPJ: 11.o1r.588/ooo1-zo, estabelecida na Av. Cel. Epaminondas Pio C. üma, 54r - Àbreu
- São Bernardo/MA, neste âto representado pelo Sr. Gilvan f)amasceno Silva, Portador doCP? n3.6g7.Sog-
53, residente e domiciliado em São Bernardo/MA, empresa: D J C ALMEIDA EIREU-ME - AGROAL
CONSULTORIA TÉCMCA CNPJ: CNPJ: o7.8gt.ttgf ooot-65 estabelecida na Rua Cônego Nestor, 252 -
Centro - são Bernardo/MA, neste ato representado pelo SR Daniel José Coelho de Almeida, portador do
CPF: 6t7.g47l3g-7e residente e domiciliado na cidade de São Bernardo/MA e a e a empresa: TECNIC
CONSTRLITORA LTDA, CNPJ: o4.7r7.16o /ooor-o7 estabelecida na Rua Rui Barbosa - 68 Sala 3r5 - Edf. Cel.
Otáüo miranda - Centro - Teresina/Pl, neste ato representado pela SRA. Ticiara Cristina Alves Cavalcante,
CPF: 030.806.513-16, residente e domiciliado na cidade de Teresina/Pl, após o credenciamento a Presidente
da CPL recebeu as Documentâções da empresas os envelopes No or-DOCUITÍENTAÇÀO DÂ HABILITAÇÃO
das licitantes, verificou-se que todas as documentações estavam deüdamente qualificadas através de suas
cópias, em conformidade com o edital, indagou também se manifestavam interesse de recurso quanto a

documentação e todos responderam negativamente, abrindo mão do prazo recursal. Em seguida, fora
entregue o envelope No oz - PROPOSTA DE PREÇOS, que foram classificadas conforme segue. Sendo em ro
lugar a empresa: TECNIC CONSTRIITORA LTDA com valor de R$: 116.4oo,o0 ( cento e dezesseis mil e

quatrocentos reais); em zo lugar a empresa: D J C ALMEIDÀ EIREU-ME - AGROAL CONSULTORIA
lÉCf.ffCe com valor de R$: 116.928,00 (cento e dezesseis mil novecentos e vinte e oito reais) e a empresa: G. I.
CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS LTDA com valor de R$: 117.096,00 (cento e dezessete mil e noventa e seis reais)
Passando após, para os membros da Comissão e dos representantes presentes para rubrica, exame e análise,

\- sm seguida passando a palawa aos representantes parâ que se manifestassem, sobre o processo, sendo que
todos declinaram da mesma. Tendo em vistâ as Propostas apresentadas aos Membros da Comissão, foi
declarada vencedora a empr,esâ: TECNIC CONSTRLITORA LTDA. Após a declaração, a Sra. Presidente
indagou aos presentes se todos oncordavam, com a declaração afirmativa de todos, indagou também se

manifestavam interesse de recu todos responderam negativamente, abrindo mão do prazo recursal, assim
o Presidente da Comissão cerrada a presente Sessão, lawada a presente ata que, lida e achada
conforme, vai assinada outros Membros da Comissão e pelos representantes das licitantes
presentes.
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