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DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

PREGÃO N'006/2020

As 14:00horas do dia 30 de janeiro de2020, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de SÃO
BERJ{ARDO-MA, situada à Rua Pça Bernardo Coelho de Aimeida 8ó3- Centro, neste Município, reuniram-se os
membros da Comissão Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no 003 de
janeiro de 202A, composta por ELIZA SANTOS ARAUJO LIMA- Pregoeira; IEANE OLIVEIRA DA SILVA -
Membro e JAKESON DA CONCEIÇÃO SILVA - Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem
do Pregão N" 006/2020, cujo objeto trata da Contratação, de empresa para fornecimento de fornecimento de
Oxigênio medicinal para atendimento da secretaria de Saúde ( hospital Municipal) do Município de São
Bernardo,à{À conforme Edital em anexo. Compareceu apenas (01) uma empresas que apresentou em envelopcs
separados envelope no 01 Proposta e o envelope no 02 documentos de habilitação de acordo com o solicitado no
Edital, sendo constando o mais perfeitg sigilo e obediência às normas do Edital a empresa presente: E DO N. S.

CIARLINI DE GASES - ME - CEARA GAS, localizada na Av. Deputado Pinheiro Machado 3144 A - Rodoviária
- Parnaíba./Pl, inscrita no CNPJ: 21.605.96710W1-77, neste ato representada pelo Sr. Cleber Serejo Ciarlini
(Procurador) portador da RG NR 1.035.663/SSP-CE GEruSPC, e CPF: 170.781.483-04, residente e domiciliado
na cidade de Parnaiha/Pl, credenciando a empresa, a Pregoeira procedeu de fato a ahertura da Sessão dando inicio
com a abertura dos envelopes de n" 01- "Propostas", analisando a proposta da empresa: E DO N. S. CIARLIM
DE GASES - ME - CEARA GAS, foi apresentado o valor do ítem 0l ao item 04 de R$: 33.698,67 ( trinta e três
mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos). Passando após para seção de lances foi negociado
diretamente com o licitante ficando a nova proposta do ítem 0l ao item 04 o valor de R$: 33.040,00 ( trinta e três
mil e quarenta reais). Assim a Pregoeira em concordância com a equipe de apoio aceitou a proposta, sem antes
porém perguntar se alguem desejava interpor recurso, não havendo portanto interposição de recurso deu-se
prosseguimento ao certame com a abertura do envelope de no 02-"Habilitação", repassados os documentos a todos
os presente para anáIises e rubrica dos documentos, e todos os documentos encontravam-se de acordo com o edital
assim a Pregoeira perguntando novamente se alguém desejava interpor recurso, como não houve, deu por
encerrada a presente a presente ata que, lida e achada vai assinada por mim e pelos
outros Membros da da licitante
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