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PREFEITURA MUNTCÍPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CÍ{PJ: 06.125.389/0001-88

ÁTÁ DE ÁBERTTIRÁ DOCUMENTÁÇÃO E PROPOSTA
PREGÀo Nn o2U2ol9

As l3:O0horas do dia 07 de novembro de 2019, na sala de Licitação da Prefeitura
Municipal de São Bemardo,MA, situada na Praça Bemardo coelho de Almeida 863- Centro, neste Município,
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo
Municipal ne 003 de janeiro de 2019, composta pelos servidores municipais: S/. ELIZA DOS SANTOS
ARAUJO LIMA - Pregoeira; REGINA LTJCIA ALVES MACHADO - Membro e ANDREA SIMONE
GONÇAI\aES ARAUJO - Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem o PREGÃO N'
021/2019, cujo objeto tÍata de REGISTRO DE PREÇOS para futuÍa e eventual Contrâtâçio de empr€sâ para
fornecimênto de materiais gráfico, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, destinados ao
âtendimento dâs Secretarias da Prefeitura Municipais do Município de Sõo Bernardo - MA), conforme
Edital do mesmo. O representânte da empresa que compareceu apresentou seus envelopes de proposta e

habilitaÇão lacrados, constando o mais perfeito sigilo e obediàrcia às normas do Edital. A empÍesâ presente:

RAIMUNDO NONATO IIIARTINS BRITO - ME, inscrita no CNPJ n". 35 189.000/0001-66, sediada na
Rua Sebastião Archer, N'805 -Cenúo - Chapadinha - MÂ neste ato representada pelo Senhor: Raimundo
Nonaro Martins Brito portador do RG: 0286254948 GEJUSPC MA/MA, CPF: 109.436.41349, residente e

domiciliado na cidadÀ de Chapadinha/MA e a empresa: R COSTA ALMEIDA - Nfi - GRÁFICA
PORTUGAL, localizada na Rua Travessa VeÍeador Jose da Silva Meireles, l0 - Centro - São Bernardo - MA,
inscrita no CNPJ; 13.926.598/0001-96, neste ato representada pelo Sr. Renato Costa Almeida portador da RG
NR l?415393-7 SSPÀ4A, e CPF: 755.876 45344, residente e domiciliado na Cidade de São Bernardo Após
devidamente cadastrado passamos para a fase de julgamento da proposta aberto o envelope no.0l-Proposta,
empresa: RÀIMUNDO NONATO MARTINS BRITO - ME exibida e lida aos pÍesentes dos ITENS 01 ao
037 - secretaria de Educação o valor de R$: 896.650,00 ( oitocentos e noventa e seis mil seiscentos e cinquenta
reais) itens 038 ao 146- Secretaria de Saúde valor: R$: 823.865,00 ( oitocentos e vinte e três mil oitocentos e
sessentâ e cinco reais); ítem 147 ao 163 - Secretaria de Administração o valor de R$: 431.850,00 ( quafocentos
e trinlâ e um mil oitocentos e cinquenta reais) e do item 164 ao [83 - secretaria de Assistência social R$:
233.000,00 ( duzentos e trinta e três mil reais) e a empresa: R. COSTA ALMEIDA - Nfi - GRÁFICA
PORTUGAL apresentou os valoÍes de: ITENS 0l ao 037 - secretaÍia de Educação o valor de R$: 923.675,@
( novecentos evinteetrêsmil seiscentos e setenta e cinco reais) itens 038 ao 146 Secretaria de Saúde valor:
R$: 836.831,00 ( oitocentos trinta e seis mil oitocentos e tÍinta e um reais); ítem 147 ao 163 - Secretaria de

Administração o valor de R$: ,+46.550,00 ( quatrocentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais) e

do ítem 164 ao 183 - secretaria de Assistência social R$: 244.470,00 ( duzentos e quarenta e quatro
quatrocentos e setenta reais). Passando após, para os membros da Comissão para rubrica exame e análise, logo
depois para a fase de lances e negociações, a empÍesa: RAIMUNDO NONÂTO MARTINS BRITO - ME
passando para os seguintes valores ITENS 0l ao 037 secÍetâria de Educação o valor de R$: 864.575,00 (
oitocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais) itens 018 ao 146 - Secretaria de Saúde

valor: R$: 809.955,00 ( oitocentos e nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais); ítem 147 ao 163

Secretaria de Administração o yaloÍ de R$: 426.200,00 ( quatrocentos e vinte e seis mil e duzentos reais) e do
item 163 ao 183 secretaria de Assistência social R$: 226.050,00 ( duzentos e vinte e seis mil e cinquenta
reais) e a empresa: R. COSTA ALMEIDA - ME - GRÁFICA PORTUGAL, deu lances somente para o lote
e Assistência Social ítem 164 ao item [83 com o valor de R$: 222.E4O,00 ( duzentos e vinte e dois mil
oitocentos e quarenta reais); após a fase de lances com mapa de apuÍaÉo em anexo a empresa a RAIMUNDO
NONATO MARTINS BRITO - ME ganhou os itens 0l ao 163 para REGIS EM ATA e a empresa: R.
COSTA ALMEIDA - ME. GRÁFICA PORTUGAL dO ítEM 164 AO REGISTRO EM ATA.
paÍa futuÍa e eventual fomecimento de materiais gráficos. Passando para habilitâção, foi aberto o
envelope de documentos para análises e rubrica dos documentos, a em TA ALMEIDA - ME .
GRAFICA PORTUGAL, estâva com a documenta€o de acordo lando, porém que a
empresa: RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO - ME. estava. com A
DEBITOS MTJNICIPATS E A CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

DAO NEGATIVA DE
DIVIDA ATIVA DO

MUNICIPIO, estavam vencidas, o licitante solicitou o prazo concedido na I 123/2006, de 5 dias úteis
prorrogáveis por mais 5 para apresentar a ceÍtidão com data válida. Foi concedido o ea ssào ficou
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no aguardo para finalização e prosseguimento do processo. Tendo em üstâ a Proposta e documentaçao
apresentadas os Membros da Comissão assim classificou as empres:§, como vencedoras para REGISTRO DE
PREÇOS EM ATA. Quando da apresentação das certidões: A CERTIDAO Nf,cATM DE DEBITOS
MUNICIPAIS E A CERTIDAO NEGATryA DE DEBITOS DA DryIDA ATIVA DO MUNICIPIO,
assim a Pregoeira da Comissão deu por encerrada a presente Sessão, lavÍada a presente ata que, lida e achada
conforme, vai assinada por mim pelos outros Membros da Comissão e pelos representantes das licitantes
presentes
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