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Licitação, situada na sede da Prefeitura Municipal na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 -

Centro -São Bernardo/MA, reuniram-se os membros da Comissâo Permanente de Licitação,
designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no 003-A de 03 de janeiro de 2019,
composta poT ELIZA DOS S A LIMA. PTesidente da CPL; REGINA LÚCIA ALVES MACHADO -

Membro e ANDREA SIMONE GONÇALVES ARÂÚIO- Membro, declinados para apreciarem,
analisarem e iulgarem o TOMADA DE PREÇOS Ne 004/2019, cu,o objeto trata da contratação de
empresa para execução dos execução dos serviços de conservação com roço lateral e capina nas
estradas vicinais, ruas, patios das escolas e pátio dos Postos de Saúde no Município de São

Bernardo/MA, Recurso: Recurso Federal/Caixa Econômica Federal. A ser regida pelas normas
deste Edital em anexo, o Pregoeiro iniciou o credenciamento pontualmente às 09:00 hs,

rnoÉ r ninLulrrPar cçcrrtrv <rpcrra§ a úrlrPl s§d. ,vJl- Lr-.l\, llrsll lta llu LrrÍ ,.
14.908.101/0001-70, estabelecida Av. Cel Francisco Moreira - fardins - Santa Quitéria/MA ,

neste ato representada pelo Sr. Sr. José Leão Neto RG: 043320162011-7, SESPDGPC/-MA,
CPF: 182.669,7 53-53, residente e domiciliado na cidade de São Santa Quitéria/MA, após o

credenciamento, deu-se de fato o inicio da sessão com a abertura do envelope 01 - HABILITAÇÃO,
analisada a documentâcão. verificou-se oue todas as documentacões exisidas no edital estâvam
todas de acordo com o solicitado, passando para a comissão e Licitante todos assinaram e deram
vista dos documentos, perguntado a todos se haviam algum motivo para interposição de recurso
quanto a habilitação, todos responderam negativamente e deu prosseguimento, passando para
abertura do ENVELOPE 2 PROPOSTA DE PREÇO, onde a licitante apresentou os preços de -

Administração - R$ 461.175,00 (quatrocentos e sessenta e um mil cento e setenta e cinco reais)
Educaçãu: R$: 7.040,00 (sci"e urii e quarerrta reais r eaisj Saútie - R$: 4.000,00 (quairu ruii reaisl,
Estando portanto o valor abaixo do orçamento apresentados no edital. Perguntado ao licitante e a

comissão se alguém queria interpor recursos quanto a proposta, todos responderam
negativamente, assim a empresa foi classificada como vencedora do certame. Deu-se por
encerrada a sessão e estâ ata vai assinada por mim e pelos outros Membros da Comissão e pelo
rep resentante da licita o Bernardo em, 22 de abril de 2019
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