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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA 
DOClJMENTAÇÃO E PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 

Às 11:00 horas do dia 04 de outubro de 2019, na sala da Comissão 
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 janeiro de 
2019, composta por ELIZA DOS S A LIMA- Presidente da CPL; REGINA LÚCIA ALVES MACHADO - 
Membro e ANDREA SIMONE GONÇALVES ARAÚJO- Membro, declinados para apreciarem, 
analisarem e julgarem o TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019, cujo objeto trata da contratação de 
empresa para execução dos serviços de Implantação de Serviços de Tratamento Superficial 
Simples TSS em vias das Localidades Bicuíbas e Pedrinha do Município de São Bernardo/MA, 
Recurso: Próprio. A ser regida pelas normas deste Edital em anexo, o Pregoeiro iniciou o 
credenciamento pontualmente às 11:00 hs. comparecendo apenas a Empresa: GPA - 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; Inscrita no CNPJ: 27.068.259/0001-20, estabelecida Estrada da 
Raposa NR 23, Loja 01 - Verde Mar - Raposa/MA, neste ato representada pela Srª. SUZANA 
SAMARA DOMINICI SIMÃO do RG: 1045758997, SSP /PI, CPF: 992.672.173-72, residente e 
domiciliado na cidade de São Luis/MA, e a empresa: MPA ENGENHARIA EIRELI; Inscrita no CNPJ: 
05.148.560/0001-01, estabelecida na Estrada da Mata rua 12 NR 06 - Vila Jota Lima - São José de 
RibamaríMA, neste ato representada pela Sr. RUBEM MARCELO CORREA TAVARES do RG: 
686792-8, SSP /PI, CPF: 562.792.133-15, residente e domiciliado na cidade de São Luís/MA, após o 
credenciamento, deu-se de fato o inicio da sessão com a abertura do envelope 01- HABILITAÇÃO, 
analisada a documentação, verificou-se que todas as documentações exigidas no edital estavam 
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, GPA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 
Inscrita no CNPJ: 27.068.259/0001-20: R$: 1.229.728,40 ( um milhão duzentos e vinte e nove mil 
setecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos)) e a empresa: MPA ENGENHARIA EIRELI 
apresentou o preço de : R$: 1.233.638,89 ( um milhão duzentos e trinta e três mil, seiscentos e 
trinta e oito reais e oitenta e nove centavos). As proposta foram passadas para o setor de 
engenharia para análi e finalização do processo. Os licitantes serão informados por e-mail da 
análises. Deu-s errada a sessão e esta ata vai assinada por mim e pelos outros Membros 
da Comissã pe o e sentante da licitante. São Bernardo em, 04 de outubro de 2019. 
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