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PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO

CilPJ: 06.125.389/0001-88

DIOCTIMENTAÇÃO E PROPOSTA
PR[G.{OSRP- N'02?n019

As l4:00:0O horas do dia 03 de dezernbro de 2019, na sala de Licitação da
Prefeitura Municipal de São Bemardor'MA, sin:ada à Rua Sitrada Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 Centro -
São BemardoMa, neste Município, rcrniram-se os membros da Comissão Permanente de Liciraçãq designada
por Portaria do Poder Executivo Municipal rP 003 de janeiro de 2019, composta pelos servidores municipais: Sf.
ELIZA DOS SANTOS ARAÚJO LIMA, - PTegoeira; REGINA LÚCIA ALVES MACTL{DO . MembTo e
ANDREA SIMONE CIONÇALVES ARAUJO - Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem o
PREGÃO N'027/2019, cujo objeto trata de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratâção de uma
empresa para Fomecimento de MaleÍial peÍmanente, para atendimento das Secretarias da Prefeitura do Município
de São Bemardo - MÂ conforme Edital do mesmo. Os representantes das empresa que compareceram e
apresenlâÍam seus envelopes de pÍoposta e habilitação lacrados, constando o mais perfeito sigilo e obediência às

rormas do Edital as empresa presentes: YAMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJvn'. 30J47.36910001-23, sediada na Av. Daniel de La Touchey'Rua Auxiliar II n" 284 - Qd 13 - Cohajap - São
LuiVMA, neste ato representada pelo Senhor: Cipriano Amorim Castro, portadoÍ da Carteira de Identidade N'
174612931 SSP/lr{A e do CPF n". 418.559.303-15, residente e domiciliado na cidade de São Luis/IvíA, e a
Empresa: ROMAGGI SOLUÇÕES EM AMBIENTES LTDA. CNPJ: 03.759.756/0001-07, estabelecida na Av.
dos Holandeses, Lote 05, Loja; M, Qd 07 - Calhau Center - Calhau - São Luis - MA, Neste ato representada pelo
procurador Sr. Fabiana Costa Araújo, CPF.4s9.712.9834E e RG: 000049995596-0 SSP-MA, residente e

domiciliado na cidade de São LuiVMA, ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDÀ inscrita no CNPJ
n'. 30.302.631/0001-26, sediada na Rua Peru n" 45 Dvineia - São LuiVMA, neste ato ÍepÍes€ntada pelo Senhor:
Jose Mário Furtado Souzs, portador da Carteira de ldentidade N'029657742005ó SSPÀ{A e do CPF n'.
404.'172.903-53, residente e domiciliado na cidade de São LuiVMA Após devidamente cadastrado passamos para
a fase abertura e julgamento das propostas, envelope no Ol-PÍopostâ. Empresa: YAMOVEIS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI - ME, do itern 0l ao ítem 26 exibidâ e lida aos pÍesentes com o valor de R$: 4.854.150,00
(quatro milhões oitoc€ntos e cinquenta e quaÍo mil cento e cinquenta reais ) e a Empresa: ROMAGGI
SOLUÇOES EM AMBIENTES LTDA cotou todos os do itens 0l ao item 26 com o valor de RS: 4.799.000,00
(quatro milhões setecentos e noventa e nove mil ) e a empresa: ELLO EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO
LTDA cotou tambem todos os ítem 0l ao 26 com o valor de R$: 5.124.350,00 ( cinco milhões cento e vinte e

quatro mil trezentos e cinquenta reais), repassado para comisúo e licitantes para visto e análise das propostas,

Passamos então para a fase de lances mapa de lanc€s em anexo, na apuração das propostas o primeiro item ficou
com a empresa: ROM^GGI SOLUÇÕES EN{ AMBIENTES LTDA, então foi perguntado aos licilantes a

- - possibilidade de abertura da húilitação para o prosseguimento da empresa nos lances, aberto a documenlação da

- erpres4 foi detectado que a empre$ não apresentou os documentos solicitados nos itens: 6.3.1 - Relrtivos à

Regularidade Fiscal 6.3.1 (c), e ítem: 6.3.2 - a) Atestado de câpacidade tecnica, ficrndo portânto e empress
desclâssificadâ, saindo do processo, deu-sê seguim€nto aos lances, com as duas empr€sas: YAMOVEIS
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME e ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA. Em seguida

foi abeno o envelope de habilitação da empresa YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. que loi
vencedora no item Ol, constatado porem que toda documentação estava de ,acordo com o edital e deu-se

pÍosseguimento aos lances do item 01 ao item 09 a empresa: YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
ME venceu todos os itens, o item lO a empresâ: ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, foi
vencedor4 passâmos psra analisar a documentação da empresa ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO
LTDÀ foi detectado que a empresa não apÍeseÍÍou o documento solicitado no item: 6.3.2 - â) Atestâdo de
capacidade tecnica, Íicando poúanlo s empresr desclrssiíicedâ, srindo do processo, deu-se seguimento so
processo negociando diÍetamente com o licitsnte dâ empresa: YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - ME, ficou como detentora de dos íten 01 ao 26 de acordo com o mapa de lances e mapa final de
perguntado se havia algum inteÍesse das empresas licitantes em interpor recurso, RESPON

NEGATMMENTE, assim, YAMOVEIS COMERCIO E SERVIçOS EIRELI - ME, Foi confi
Du

habilitaSo da empresa: YAMÓ\'EIS COMERCIO E SERVIÇoS EIRELI - ME, terminados este pÍoce

perguntado se estavam de acordo com a habilitação e todos concordaram, POSITIVAMENTE, Tendo em sta

Propostas e documentaçào apresentadas a Pregoeira REGISTROU OS PREÇOS EM ATA DAS EMPRESA:
YAMO\aEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, Após a declaração, a Sr' Pregoeira indagou aos

presentes se todos concordavam, com a declaração afirmativa de todos, indagou tambem se manifestavam

inteÍesse de ÍecuÍso, todos responderam negativamente, abrindo mão do prazo recursal, assim a Pregoeira
concedeu 48 horas para apresentação da Proposta reformulada e deu-se por encerrada â presente Sessão, lavrada a

presente ata que, lida e achada conformq vai assinada por mim. pelos outros Membros da Comissão e

repÍesentantes das licitantes pres€ntes.
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