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Às 08:00 horas do dia lE de julfio de 201§, na sah de Ucitaçâo da Pmfuitrra llunhipalde SÂ0 EtRllÂR00-tlA, sitrada

à Rua Pça Bernardo Coelho de Almeida 863- [enfo, nesb ltrnicÍpio. reuniram*e os membrm da Comissão Permanenb de

licitaçã0, designada por Portaria do Poder [recutiro l,luniciralno 003 de janeho de 2019. composb por ELIZÂ 00S SAllT0S A Llli,lA-

Pregocfo; fifGlilÂ U][lÀ ÂLtlts }trltllÀil]- Ilembro e Àü0XEÁ Sll{lut nnilFl yts ÂRÂtiilt] - Membru, dectinados para ipreciarem.
analbarem e julgarem do Pregâo ils 018/2019. cujo objeto bab da Conhataqâ0. de emprasa pam Íomecimento de Áqua },iinerai.

para desünados ao abndimento das secretarias do MunicÍpio ds Sao Bernado/líÀ conforme Edihl em anerc. [ompanceu apenas

(Bl) uma empmsa que apresenbu em envehpes separaôs enrehe ns 0l Propmb e o enwlope n! 02 docunenbs de habilitaçao

de acordo com n solicibdo no [dibl, sendo combndo o mú prfrih sigilo e obediêmia às normas do [dital. Empresa: 0 e À

il0USmlA t [0l'{ERil0 tT0A, localizada na Rua Carlos Árauio. ]P 0l - Boa Vista - Chapadinha/MÀ inscrib no Cl,lPJ:

25288.708/0001-59. represenbda pelo 3r Âldoir Âldebrand, porbdor do [Pf de l{r [?8.624.05fl-0f,. credenciando a empresa. a

Pregoeira procedeu de fato a aberEra da Sesseo dando inÍcio com a aberura dos envelopes de d 0l- "ProposEs". analisando a

proposb da empresa: 0 e A Ii{0USTRIÂ t [0lltRfl0 IT[}A adquirindo os itens le 2 de água mineral. Íni apr'esentado os seguinbs

valores: [ducação com o valor de Rl: 71.200.00 (sebnb e um mil e duzenbs reais) Saúde com o valor de Rt: 16.700,00 (dezesseis

mil e setscenbs reais) AssisBncia Social tom o nlor de Rl: 8.350,00 (oir mil tr€Ienbs e cinquents nais) Mministração com

slsr & R3: 23.llll0Jl0 {ünte e bÊs mil reâis). hssaú para hse dr negociaçio. o licihnb nao concordqu em !Âinr.sers preços,

bndo am üsb 0s mosmo esbrem abaixo dos preços fornecidos no brmo de refurencia bdos concordaram que 0s preços esü,o

dentro do ralor de mercado. Âssim o Pregoeiro em concordância com a equipe de apoio aceibu a proplsta. sem anbs porém

pergunhr se alguém desejava inbrpor rtcurso. não hawndo porbnh inhrpos(ão de recurso deu-se prosseguimenb a0 cerbme

com a aberbra do envelope de nq 02-'[bbilibsão', repassados os documerlos a lodos os presenb para análises e nrbrica dos

documentos, e todos os documentos en mm-se de acordo com o edital assim a Pregoeiro peryunbndo nommente se alguÉm

desejam interpor rscuíso. como por encenada a pmsênb Sessã0. lanada a presente ata que, lida e achada

conforme, vaiassinada por mim da [omissâo e pelo npr€sÊnbntE da licilanle.
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