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CNPJ: 06.125,389/OOO1-88

A DE ABERTURA E ruLGAMENTO DA
DocTjMENTAÇÃo p pnoposrn

pRrcÃo N. ot yzozo

Às l6:00 horas do dia l8 de fevereiro de 2020, na sala de Licitação da Prefeitura lvlunicipal
de SÃO BERNARDG.MA, situada à Rua Pça Bemardo Coelho de Almeida 862- CenEo, neste Município,
reuniram-se os membros da Comissâo Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder
Executivo Municipal no 003 de janeiro de 2020, composta por ELZA DOS S A LIMA- Pregoeira;
REGINA LUCIA ALVES MACHADO- Membro e JEANE OLIVEIRA DA SILVA - Membro,
declinados para ryreciarerq anatisarsm e julgaern do Pregão N'0ll/2020, cujo objeto trata para
Contratação de empresa para execução dos serviços de roço e capina nas esnadas vicinais nos pátios das
Escolas lVlunicipais, das UBS's e Hospital do Município de São Bemardo/MA do Municipio de São
BernardoMA, conforme Edital em anexo. Compareceu apenas (01) uma empresâs que apres€ntou em
envelopes separados envelope no 0l Proposta e o envelope no 02 documentos de habilitação de acordo
com o solicitado no Edital, sendo constando o mais perfeito sigilo e obediência às normas do Edital a
empresa pÍesente: .IOSE LEÃO NETO E, CIA LTDA, localizada na Rua Av. Cel Francisco Moreira
Jardins-SantaQütéria/MA,inscritanoCNPJ:14.908.101/0001-70,nçstaalorepÍesentadapeloSr.José
Leão Neto RG: 043320162011-7, SESPDGPC/-Md CPF: 182.669.753-53, residente e domiciliado na
cidade de São Santa Quitéria,MA, credenciando a anpres4 a PÍegoeira pÍocedeu de fato a abertum da
Sessão dando início com a abeúura dos envelopes de n'0l- "Propostas", analisando a proposta da
empresa: JOSE LEÃO NETO E CIA LTDA" foi apresentado os seguintes Seoetaria de Educação o valor:
414.999,98 ( quatrocentos e quatorze mil novecentos e noventa s nove mil e roventa e oito centavos);
Secretaria de Saúde: R§: 65.000,00 ( sessenta e chco mil reais) e para Secretaria de Administrsção: valor:
R§: 819.999,18 (oitocentos e dezenove mil novecentos e dezenove reais e dezoito centavos). Passando
para fase de negociação diretamente com o licitante o Licitante não concordou em negociar, tendo em

vista os valores apresentados estarem no limite, e úaixo dos valores apresentados pela administração.
Assim a Pregoeira em concoÍdância com a equipe de apoio aceitou a propostq sem antes porsm perguntar

se alguém desejava interpor recuÍso, não havendo portanto interposição de recurso deu-se prosseguimento

ao certame com a abertura do envelope dc n' 02-'Tlabilitação", rcpassados os documextos a todos os
presente para análises e rubrica dos docuÍnentos, e todos os documentos encôntÍavaÍn-se de acordo com o

edital assim a Pregoeira perguntando novamente se alguém desejava interpor rccurso, como não houve,

deu por encerrada a presente Sessão, lalrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada
por mim e pelos outro ros da Comissão e pelo representante da licitante
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