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PREFEITURA MUNICIPAT DE
ESTADO DO MARÁ
CNPJ: 06.125.389/0001-88
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PRtEÂ0 SRP - ilo 003/2020

Às 14:00 horas do dia 23 de janein de 2020, na sala de licitaçãr da PreÍeitura Municipal de SÃ0 BERiIAliD0'l.lA.
situada à Rua Pça Benrardo [oelho de Almeida 883- [entru. neste li{unicípio, reuniram-se os membrus da lomissão Permanente de
Licitaçã0, designada por Portaria do Poder fxecutivo },lunicipal no 003 de janeirn de 2020, composta por

I
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LllilA- Pregneira; RtElt{Â tÚflA Àtllts l,lAItiA0[- li{embn e JIÂllE ü.lllElRÀ 0A SIIVA Membro, declinados para aprtciamm.
analisarem e julgarem d0 PRtEÃ[ SRP ' No 003/2020. cujo objeto hlta da Ionhataçâ0, de empresa para IorÍecimento de Eás G[P
Município de Sao Bernardo/MA. conÍorme [dital em anem.
(01)
[ompareceu apenas
uma empresas quE âpÍEsentou em envelopes separados envelope nq 0l Pmposta e o envelope n! 02

e Água I'lineral destinados ao atendimeúo das secretarias do

documentos de habilrtação de acnrdo com o solicrtado no [drtal, sendo constandn o mais per'Íeito sigilo e nbediência às normas do
Edital a emprcsa presente ll [)[S SÀt{i0S [0SIÂ - fB [}lSiRlS[ll0[RÂ, localizada na Yila l{et [arvalho S/ll - lentn - l'lagalhães de

Âlmeida/MA inscnta no il'lPJ: 32.551.182/00ü-85, neste ato reprcsenhda pelo Sr. fRÂ|ll( 00S SÂllÍ[S C0SIA portador da

RG l{R

RE; 03278?212007'5 SSP/I'{Â e CPt: E0l.8l8.El3-84 credenciando a EmpÍEsa, a Pregoeira procedeu de fato a ahertura da Sessão

dando inÍcio com a abertura dos erwelopes de
DISTIIIEIJII)IRA. [oi apresentado a

n! 0l- "Prnpostas". analisands a proposta da empresa:

proposta dos itens 0l ao [4

ll
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com o valor de Rl: 595.450,00 (quinhentos e noventa e cinco mil

quatrncEílos e cinquenta reais). Passando para fase de negociação dirttamente com 0 licitante, que reduziu a proposta para

(

valor de Rl: 574.S75,m

quinhentns e setenta e qudm mil novecentos E ssbnta E cinco

havendo portanto interposição de rec

encerrada a pres
da Iomissão e

IOl,lISSÂU PER

para análises e rubrica dos documentos, e todos os documentos encontravam-se de

a

ndo novamente se alguÉm desejava interyor recurso, comn não houve. deu por

a Preg

acordo com o edital

0

Assim a Pregoeira em

u a proposta, sem anbs porÉm peÍlufltar se alguÉm desejava interpor recurso, não
-se prnsseguimento ao certame qom a ahertura dn envelnpe de ns [2r'[labilitaçâ0",

concordância com a equipe de apoio ac
repassados os documentos

reais).

ata que. lida e achada mnforme. vai assinada por mim e pelos outros }ilembros
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