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DOCI-IMENTAÇAO E PROPOSTA
PREGÃO SRP - N" OO5/2020

Às 08:00 horas do dia 30 de janeiro de 202Q, m sala de Licitação da Prefeitura
Munrcrpal de São Bernardo/MA, situada à Rua Sltuada Pça Bernardo Coelho de Almeida 8ó2 Centro - São
Bemardo.Ma" neste Municipio, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designada por
Portaria do Poder Executivo Municipal ne 003 DE 03 DE JANEIRO DE 2020, composta pelos servidores
municipais: Sr". ELZA DOS SANTOS ARAÚJO LIMA - Pregoeira. JAKESON DA CONCEIçÃO SILVA -
Membro e JEANE OLMIRA DA SILVA - Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem o
PREGÃO N'005/2020, cujo objeto trata de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual confaração de uma
empresa para Forlecirr. ento de Gêrieros Alilrelticios, para atendirrrelto das Secl Eti ias da Prefeitura do ilIrnicipio
de São Bemardo - MA, conlorme Edital do mesmo. Os representantes das ernpresas que compareceÍam e
apresentaÍam seus envelopes de proposta e habilitação lacrados, constando o mais perfeito sigilo e obediência às

normas do Edital as empresa pÍesentes: MAURICIO & LUANA LTDA, inscrita no CNPJ n". 25.329.948/0001 - 16,

sediada na Rua Orlando Carvalho 5581 - Sâla 03 - Santa Isabel - Teresina./Pl neste ato repÍesentada pelo Senhor:
Mauricio Poíela Martins Brito Passos, portador da Carteira de Identidade N 2229034 SSP/PI e do CPF n'.
984.8-14.393-87, Íesidente e domiciliado na cidade de TeresinaPl, V. E. B-OCttA FERREIRA. - \ CON4ERCIO,
inscrita no CNPJ n". 33.809.045/0001-50, sediada na Rua das Tulipas nÍ. 335 - Salâ 01 - Jóquei - Teresina,/Pl, neste

ato representada pelo Senhor: Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit portador do RG: 2202338 GEJUSPC MA,
CPF: 010.996.003-32, residente e domiciliado na cidade de Teresina,/Pl. Após devidamente cadastÍado passamos

para a fase de julgamento das propostas, envelope no Ol-Proposta. Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA, do
ítem 0l ao ítem 32 exibida e lida aos presentes com o valor de R$: 958.450,00 (novecentos e cinquenta e oito mil
quâtrocentos e cinquenta reais). V. E. ROCHA FERREIRA - V\V COMERCIO do item 0l ao item 32 exibida e lida
aos presentes com o valor de R$: 1.004.788,33 (um milhão setec€ntos e oitenta e oito Íeais e tdnta e três centavos)
mil), repassado para comissão e licitantes para visto e análise das propostas, Passamos enlão para a fase de lances
mapa apuraçâo em anexo, a empresa: V. E. ROCHA FERREIRÀ - \'\ COMERCIO não ofereteu lances então
passamos para negociar com a empresa: MAURICIO & LUANA LTDA, que ficou em primeiro lugar em todos os
itens com o valor de 01 a 32 para REGISTRO EM ATA, com o valor total deRS: 935.130,00 ( novecentos e lrinta e

cinco mil cento e trinta reais). Passamos para análise da documentação da empresa: MATIRICIO & LUANA LTDA,
Foi abeno o enveiope de documenros para anáiises e rubrica dos documentos, constatando, porém que todos

estavam de acordo com o edital, FOI DECLARA A EMPRESA VENCEDORA PARA REGISTRO DE PREÇOS
EM ATA. A EMPRESA: MAURICIO & LUANA LTDA. A empresa: V. E. ROCI{A FERREIRA - vIV
COMERCIO solicitou a análise de seus documentos, tendo em vista está como segunda colocada no processo para

REGISTRO DE PREÇOS EM ATA, constatando, porem que todos estavam de acordo com o edital, ficou
registrado os preços da empresa como segunda mlocada no certame. Tendo em vista Propostas e documentação
aprcscntadas a Prcgocira REGISTROU OS PREÇOS EN{ ATA DA EI\{PRESA: I\L\LRICIO & LUANA LTDA.
Após a declaraçâo, a Sf. Pregoeira indagou aos presentes se todos concordavam, com a declaração afirmativa de

todos, indagou também se manifestavam inteÍesse de Íecurso, todos responderam negativamente, abrindo mão do
prazo recursal, assim a Pregoeira concedeu 48 horas para apresentação da Proposta reformulada e deu-se por
encerrada a presente lrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim. pelos outros

Membros da Com tantes das licitantes pÍesentes
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