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PREFEITURA MUNTÇTPAL DE SA

ESTADO DO MARANH
CNPJ: O6.125.389/0001-88

ATA DE REABERTTIR{ PARA ANÁLISE DE PROPOSTA E
DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTAÇAO E PROPOSTA
PREGÃO SRP - N' O23I2OI9

As 08:00 horas do dia 25 de novembro de 2019, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bernardo,MA,
situada à Rua Situada Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 Centro São Bernardo-Ma, neste Município, reuniram-
se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal nq 003 de
janeiro de 2019, composta pelos servidores municipais: Sf . ELAA DOS SANTOS ARAUJO LIMA - Pregoeira;
REGINA LUCIA AL\aES MACHADO - Membro e ANDREA SIMONE CONÇALVES ARAÚJO - Membro,
declinados para apreciarem, analisarem e julgarem o PREGÀO N" 023/2019, cujo objeto trata de REGISTRO DE
PREÇOS para futura e eventual conÍatação de uma empresa para Fomecimento de Material de expediente, para
atendimento das Secretarias da Prefeitura do Municipio de São Bemardo - MA, conforme Edita.l do mesmo. Os
representantes das empresa: T DO RECrO LIMA EIRELI - T R COMERCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ n".
27.357.462/000I-17, sediada na Rua Dr. Área Leâo (Zona Sul) NR 849 - Casa B - Centro - TeÍesina./Pl, neste ato
representada pelo Senhor: Tiago do Rego lim4 portador da Carteira de ldentidade N" 2436880 SSP/PI e do CPF n".
018.225.723-12, residente e domiciliado na cidade de Teresina/Pl, e a Empresa: NOGL-EIRA & ALENCAR LTDA -
DIMAX DISTRIBUDORA. CNPJ: 16.75A.32010f,01-07, estabelecida na Av Dr. Aquiles Wall Fenaz - 5124 -Lqa
0l - Santa Isabel - Teresina./Pl, Neste ato representada pelo procurador Sr. Euclides Galdino da Silva Neto, CPF:
000.489.613-02 e RG:2173743 SESP-PI, residente e domiciliado na cidade de Teresina./Pl, suspensa a passamos
para a fase de julgamento das propostas, envelope no 0l-Proposta. Empresa: T DO REC,O LIMA EIRELI - T R
COMERCIO E SERVIÇOS, do item 0l aô item 2l l exibida e lida aos presentes com o valor de R$: 3.440.000,00
(três milhões quatrocentos e quarentâ mil reais) e a Empresa: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - DIMAX
DISTRIBUIDORA cotou tambem todos os item 0l ao 2ll com o valor de R$: 3.551.104,25 ( três milhões
quinhentos e cinquenta e um mil cento e quatÍo reais e vinte e cinco cenlavos), repassado para comissão e licitantes
para visto e análise das propostas, Passamos então para a fase de lances mapa de lances em anexo, a empresa: T DO
RECO LIMA EIRELI - T R COMERCIO E SERVIÇOS, que ficou em primeiro lugar em todos os itens com o valor
de 01 a 211 para REGISTRO EM ATA, com o valor total de R$: 3.362.070,00 ( três milhões üezentos e sessenta e

dois mil e setenta reâis). Planilha em anexo, empresa: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - DIMAX
DISTRIBTIIDORA, ficando em segundo lugar, taÍnbem com os preços registÍados em REGISTRO EM ATA, com o
valor de R$: 3.473.676,75 (três milhões quatrocentos e setenla e três mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e

cinco centavos). PERGLTNTADO SE HAVIA ALGUM INTERESSE DAS EMPRESAS LICITANTES EM
INTERPOR RECURSO, QUANTO A PROPOSTA, RESPONDERAM NEGATMMENTE, Passamos para análise
da documentação das empresas, T DO RECO LIMA EIRELI - T R COMERCIO E SERVIÇOS, NOGUEIRA &
AIENCAR LTDA - DMAX DISTRIBLTIDORA Foi aberto o envelope de documentos para análises e rubrica dos
documentos, da empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - T R COMERCIO E SERVIÇOS, que estâvam todos de
acordo com o solicitado no edital, e declerada como vencedorâ do Certâme para registro de seus PREÇOS EM
ATA. A EMPRESA: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBUIDORA, solicitou a análise de seus

documentos, tendo em vistâ está como segunda colocada no processo para REGISTRO DE PREÇOS EM ATA,
consmando. porém que a CERTTDÀO DA DtvtDA ATIVA DO ESTADO e da CERTTDÀOCONJU\TA
NEGATIVA E DA DMDA ATM DO MUNICÍPIO, ESTAVAM VENCIDAS, O representanre da empresa
solicitou o beneficio que dispôe o § l', artigo 43 üLei 12312006' § 1' Havenfut alguma restrição na comprovação
da regulaidade fiscal e trabalhista, será assegurado o praa, de cinco üas úteis, cujo tenno inicial conesponderó
ao norflento em que o proponenle for declurado vencedot do certqnw, prorrogóvel por igual período, s critéio dtt
odminislração público, para regulaizpçãn da documentação, para pagarnznto ou parcelanento do débito e para
emissão de eventuais ceíidões negalivas ou posilivas com efeilo de certidõo negoliva", no caso da empresa a
mesma solicitou o beneficio, pelo fato de s€ encontraÍ em segundo lugar no processo. podendo ficar com os PREÇOS
REGISTRADOS EM ATA, terminados este processo foi peÍguntado se estavam de acordo com a habilitaÉo e todos
concordaram, POSITMMENTE, Tendo em vista PÍopostas e documentação apresentadas a Pregoeira REGISTROU
OS PREÇOS EM ATA DAS EMPRESA: T DO REGO LIMA EIRELI . T R COMERCIO E SER\TIÇOS, e a

empresa: NOGIIEIRA & AI-ENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBIIIDORA, Após a declaraSo, a Sd. Pregoeira
indagou aos presentes se todos concordavam, com a declaração úrmativa de todos, indagou também se manifestavam
interesse de recurso, todos respondeÍam negatiyamente, abrindo mão do prazo recursal, assim a Pregoeira concedeu o
prazo solicitado pela empresa: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBUIDORA, e somente depois da
apresentação das certidões vencidas bem como das propostas adequadas, seria adjudicado e homologado o processo e

assim e deu-se por encerrada a presente Sessâo, lêvÍada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por
mim, pelos outros Membros da Comissão e pelos Íepresentanles das licilantes presentes
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