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AI'A Df, AIILR'I'URA DE PROPOST'A E DOCUMUN'I'AÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP. N" O3O/20I9

As 08:00 horas do dia 05 de dezembro de 2019, na sala de Licitação da Prefeitura
Municipal de São BernardoÀ{A, situada à Rua Situada Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 Centro - São
Bernardo-Ma, neste Município, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação. designada por
Portaria do Poder Executivo Municipal np 003 de janeiro de 2019, composta pelos servidores municipais: Sf . ELIZA
DOS SANTOS ARAUJO LIÀ4A - Pregoeira; REGINA LUCIA ALVES MACHADO - Membro e ANDREA
SIMONE GONÇALVES ARAUJO - Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem o PREGÃO N"
030/2019, cujo objeto tratade REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de uma empresa para
Fornecimento de eletrodomésticos e utensílios de cozinha, para atendimento das Secretarias da Prefeitura do
Município de São Bernardo - MA, conforme Edital do mesmo. Os representantes das empresas que compareceram e
apresentaram seus envelopes de proposta e habllita$o lacrados, constando o mais perfeito sigilo e obediência às

normas do Edital as empresa presentes: RÔMULO F DO REGO LIMA - ME, inscrita no CNPJ n'.23.714.76710001-
88, sediada na Rua das Tulipas no 345 - Bairro - Jóckey, - Teresina/Pl, neste ato representada pelo Senhor: Romulo
Francklin do Rego Lima, portador do CPF n".661.593.263-68, residente e domiciliado na cidade de Teresina"/Pl
Empresa: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBUIDORA. CNPJ: 16.750.32010001-07,
estabelecida na Av. Dr. Aquiles Wall Ferraz - 5124 - Loja 01 - Santa Isabel - Teresina,/Pl, Neste ato
representada pelo procurador Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, CPF: 013.131.703-21 e RG; 227.989-4
SESP-PL residente e domiciliado na cidade de Teresina/Pl. Apos devidamente cadastrado passamos para a fase
abertura e julgamento das propostas, envelope no Ol-Proposüa. Empresa: RÔMULO F DO REGO LIMA - ME, do
ítem 0l ao item 176 exibida e lida aos presentes com o valor de R$: 3.902.621,50 (três milhões novecentos e dois mil
seiscentosevinteeum reaisecinquentacentavos)eaEmpresa:: cotoutodosos doítens0l aoítem 176 com ovalor
de R$: 3.950.600,00 (três milhões novecentos e cinquenta mil mil e seiscentos reais ), Passamos então para a fase de
lances mapa de lances em aneio, a empresa. nÔVfUt-O F DO REGO LIMA - ME, ficou com a proposta ajustada em

R$: 3.865.920,00 ( três milhões oitocentos e sessenta e cinco mil novecentos e vinte reais), ficando com os menores
preços, para a REGISTRO DE PREÇO EM ATA e a empresa: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - DIMAX
DISTRIBTIIDORA, Íicou com o valor de R$: 3.876.085,00 ( três milhões oitocentos e setenta e seis mil oitenta e

cinco reais). Perguntado se havia intenção de recurso conta a proposta, todos responderam negativamente, assim

demos prosseguimento ao processo com abertura do ENVELOPE DE HABILITAÇAO DA EMPRESA: ROMULO F

DO REGO LiMÂ - NíE, após vcrificação da dur.;urircrilaçã9 da srrlprcsa, soustiaiou-sc que ioda tiouurnerríaçãu esiava

de acordo com o solicitado no Edital, assim, a empresa: ROMULO F DO REGO LIMA - ME, Ficou com os preços

REGISTRADOS. A EMPRESA: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBUIDORA. solicitou a
Pregoeira que fizesse análise de sua documentação para que seus preços fossem registrados em segundo lugar, e assim

fci icncedido, constatadc porérn que CERTIDÃO FISCAL E TRIBUT,ÂPJA EST,A,DU,ÀJ, se enconrava vencida, O
representante da empresa solicitou o beneficio que dispõe o § lo, artigo 43 daLei 123/2006' § l" Havendo algunu
restriçÍio na corrrproynçã.o ila regulurtdade fiscal a trabalkista, será assegurado o prazo de cinco dias úíais, cuio
terma inicial conespondeni ao momento em que o proponentefor declarado vencedor do ce'rtame, prorrogúvel por
igual período, s crttéie d,a administração pítblica, pcra regulaizoçiio d* documen!*ção, pars Pltgsrnento cu
parcelamento ilo débito e para emissão cle eventuais certidões negaÍivas ou positivas com efeito de certidiio
!!eg&tive", no caso da empresa a mesma solicitou o beneficio, pelc fato de se encontrer em segundo lugar nc

processo, podendo ficar com os PREÇOS REGISTRADOS EM ATA, o beneficio foi concedido e aguardaremos a

CERTIDÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA ESTADUAL, paiÍa que assim possamos também REGISTRAR EM ATA os

preços da empresa. Terminados este processo foi perguntado se estavam de acordo com a habilitação e todos
goncordaram, POSITIVAMENTE, Tendo em vista Propostas e documentação apresentadas a Pregoeira concedeu

prazo de 48 horas para as duas empresas apresentarem suas propostas adequadas e assim dá prosseguimento ao

pÍocesso, ccm c REGISTP.O EI\{ D^S EMPPJSA: RÔMULO F DO REGO LIN{A I\'{E, em prinneirc lugar e da

EMPRESA: NOGTIEIRA & ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBUIDORA, em segundo lugar. Após a declaração,

a Sr". Pregoeira indagou aos presentes se todos concordavam, com a declaração afirmativa de todos, indagou também

se manifestavam interesse de recurso, todos responderam negativamente, abrindo mão do prazo recursal, assim a
Pregoeira deu-se por encerrada a presente Sessão, lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por
mim, pelos outros Membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes.
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