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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA
DOCrrMf, NTAÇÃO E PROPOSTA
TOMADA DE PRI,ÇOS N" 009/2019

As 08:00 horas do dia 04 de outubro de 2079, na sala da Comissào
Permanente de Licitação, situada na sede da Prefeitura Municipal na Pça Bernardo Coelho de
Almeida 863 - Centro -São Bernardo/MA, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de
Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no 003-A de 03 de ianeiro de
2019, composta por ELIZA DOS S A LIMA- Presidente da CPL; REGINA LÚCIA ALVES MACHADO -

Membro e ANDREA SIMONE GONçALVES ARAÚ,O- Membro, declinados para apreciarem,
analisarem e iulgarem o TOMADA DE PREÇOS Ne 009/2019, cujo obieto trata da contratáção de
empresa para execução dos servíços de Implantação do Sistema para melhoria do acesso à Água
em comunidades do Município de São Bernardo/MA, Recurso: Recurso Próprio. A ser regida pelas
normas deste Edital em anexo, a Presidente da CPL iniciou o credenciamento pontualmente às
08:00 hs, comparecendo apenas a Empresa: OZIAS B. FUR'IADO FILHO-ME; Inscrita no CNPJ:

20.735.865/000L-03, estabelecida Conjunto Caminho da Alvorada - Qd L2 - Casa l3 - - BR 343 -
(Saida Luis Correia) - Pamaíba/Pl, neste ato representada pelo Sr. Ozias Barbosa Furtado Filho do
RG:777128-84, SSP/PI, CPF: 320.7 40.263-15, residente e domiciliado na cidade de Parnaíba/Pl,
após o credenciamento, deu-se de fato o inicio da sessão com a abertura do envelope 01 -
HABILITAÇÃ0, analisada a documentação, verificou-se que todas as documentações exigidas no
edital estâvam todas de acordo com o solicitado, passando para a comissão e Licitante todos
assinaram e deram vistâ 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 o preço global de R$: 1.488.813,11 [Um milhão quatrocentos e oitenta e oito mil
oitocentos e treze reais e onze centavos), Estando portanto o valor abaixo do orçamento e pro.ietos
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 sessâo e esta atâ vai assinada por mim e pelos
outros Membros da o e pelo representante da licitante. São Bernardo em,04 de outubro
de 2019
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