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Às 14:00 do dia 09 de janeiro de 2020 na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de
São BemardoÀ{A, situada à Rua Situada Pça Bemardo Coelho de Almeida 863 CentÍo São Bemardo-Ma,
neste Municipio, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designada por Portaria do
Poder Executivo Municipal no 003 de janeiro de 2020, composta pelos servidores municipais: Srê. El,l7A
DOS SANTOS ARAUJO LIMA - Pregoeira; REGTNA LUCIA ALVES MACHADO - Membro e JEANE OLÍVEIRA
DA SILVA - Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem o PREGÃO Ne 036/2019, cujo
objeto trata de contratação de uma empresa para Fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes,
para as Secretarias Municipais do Município de São Bernardo - MA, conforme Edital do mesmo. O

representante da empresa que compareceu apresentou seus envelopes de proposta e habilitação lacradot
constândo o mais perfeito sigilo e obediência às normas do Edital A empresa prêsente; AUTO POSTo ESA
LTDA - ME, inscritâ no CNPI nq. 17.320.927 /OO0l-01, sediada na Rod. MA 034, KM 01 NR 200 - Abreu -

São Bernardo/MA, neste ato representada pelo Senhor: Edilson Soares, portador da Carteira de
Identidade Ne 1.206:lltz SSPIPI e do CPF ne. 354.761.413i91, Após devrdamente cadastrado passamos
para a fase de julgamento da proposta, aberto o envelope ne 01-Proposta, exibida e lida aos presentes dos
Secretaria de Administraçãor o valor: R$: 1.271.243,50 (um milhão duzentos e setenta e um mil duzentos
e quarenta e três reais e cinquenta centavos]; Secretaria de Educação; o valor R$: 1.448.o8S,So ( Um
milhão quatrocentos e e quarenta e oito mil oitenta e três reais e cinquenta centâvos); Secretaria de Saúde
o valor de R$: 690.147,50 (seiscentos e noventa mil cento e quarentâ e sete reais e cinquenta centavos) e

secretãria de Assistência Social o valor de R$: z37.r5o,oo I duzentos e rintâ e sete ftlil cenlo e cinquentã
reais). Passando apóg para os membros da Comissão para rubrica, exame e análise, logo depois para a fase
de negociação diretâmênte com o licitânte, tendo em vista não haver concorrentes o licitante não aceitou
negociação, uma vez que os valores constantes em sua propostâ estavam abaixo dos valores apresentados
pela administração, baseado em pesquisas de preÇos em anexo no processo. Passando para a fase de
habilitação, foi aberto o envelope 02- de documentos para análises e rubrica dos documentos,
constatando, porém que o licitante apresentou as certidões estaduais e trabalhistas com data validade
vencidas. O representante da empresa solicitou o beneficio que dispõe o § l', artigo 43 da Lei 123/2006 " § 1"
Havendo ulguma restriçõo na con provação da regularidade fscal e trabalhista, será ossegurado o prau de
cinco dios úteis, cujo termo inicial conesponderá ao monunto em que o proponeníe for decltrado vencedor
do certame, pronogóvel por igual período, a citério da alministrqão priblica, para regulariwçiio da
documentaçõo, para pagamento dr pdrcelamenlo do débilo e para unissiia de evenluais certidões negutiws
ou positivas com efeito de certíüo negalira, foi concedido o prazo solicitado para apresentação das

certidôes, Tendo em vista a Proposta e documentação apresentadas os Membros da Comissão assim

classificou a empresa, como vencedora, aguardando documentos para dar prosseguimento ao processo.

Apósadeclaração,aS eira indagou aos presentes se todos concordavam, com a declaração

afirmativa de todo se manifestavam interesse de recurso, todos responderam
recursal, assim a Pregoeira da Comissão deu por encerrada anegativamente,

presente Sessão, que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos outros
Membros da Co tes das licitantes presentes.
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