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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARD

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06,125.389/0001-88

ATA DE ABERTURA DA LICITAÇÂO
TOMADA DE PREÇOS N" 007/2020

As l+:OO horas do dia 03 de lulho de 2020, 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 de 02 de j.aneiro de 2020, composta
por ELIZA DOS S A LIMA- Presidente da CPL; fAKESON DA CONCEIçÃ0, SILVA - Membro e IEANE
OLIVEIRA DA SILVA - Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem o TOMADA DE
PREÇOS Na 007 /2020, cuio obieto trata da contratação de emprem para execução dos serviços de
Pavimentação de Vias Públicas na sede do Município de São Bernardo/MA, RECURSO: Federal:
Proposta: 00592112019 e Contrato de Repasse: 884825/2019-MDR/CAIXA. A ser regida pelas normas
deste Edital em anexo, a Presidente da CPL iniciou o credenciamento pontualmente às 14:00 hrs,
comparecendo as empresÍrs: cPA - C0NSTRUÇÔES E SERVIÇOS LTDA - HPP; lnscrita no CNPI:
'7.068.259 /0001-20, estabelecida NA Estrada da Raposa, ns 23 Loia 01 - Bairro Verde Mar,
Raposa/MA, neste ato representada pelo Sr. Salomão Henrique Ribeiro de Sousa RG:

0000772965978 SSP/MA e CPF: 827.427.003-06, residente e domiciliado na cidade de São

Luis/MA. A empresa apresentou todas as documentações solicitadas no edital para
credenciamento, sem interposição de recurso todas foram credenciadas. Após o credenciamento,,
deu-se de fato o Ínicio da sessão comaabertura do envelope 01 - HAB ILITAÇÃO, a empresa: GPA -

CONSTRUÇÕES E SERVIçOS LTDA - EPP apresentou todos os documentos de habilitação
solicitadas no edital, passando para a comissão e Licitante todos assinaram e deram vista dos
documentos, perguntâdo 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, A EMPTESA: GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

apresentou o preço gtobal de R$: 1.159.961,92 (Um milhão cento e cinquenta e nove mil
novecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos); Perguntado ao licitante e a comissão

se alguém queria interpor recursos quanto a proposta, todos responderam negativamente, assim a

empresa: GPA - CONSTRUÇ o S E SERVIÇOS LTDA - EPP foi classificada como vencedora do

certame. Deu-se por a sessão e esta ata vai assinada por mim e pelos outros Membros

da Comissão e pelo da licitante. São Bernardo em,03 de julho de 2020
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