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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SAO BERN
ESTÂDO DO MARÂNHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

MODALIOADE

VISIO:

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÂO E PROPOSTA
Pregão Presencial No 009/2020

Às 08:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2020, na sala de Licitação da Prefeitura
Municipal de SÃ0 BERNARD0-MA, sihrada provisoriamente na Pça Bemardo coetho de Atmêida 862 -
Centro - São Bemardc.Ma, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação,
designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no 003 de janeiro de 2020, composta por
ELIZA DOS SANTOS ARAÚIO LIMA- PTegoeiTa; RECINA LÚCIA ALVES MACHADO- MembTo e

IAKESON DA CONCEIÇÀO SILVA - Membro, declinados para apreciarem, analisarem e iulgarem do
Pregãu Preseucial iio 0097'2020, cujo objeto trata dà Cülltrataçãt.i, de empresa para fornecimento
gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Saúde do Município de São Bernardo do
Município de São Bernardo/MA, conforme Edital em anexo. Compareceu apenas [01) uma
empresas que apresentou em envelopes separados envelope nq 01 Proposta e o envelope ne 02
documentos de habilitação de acordo com o solicitado no Edital, sendo constando o mais perfeito
sigilo e obediência às normas do Editâl a empresr presente: CASA GARCIA SUPERMERCADO
EIRELI, localizada na Rua Rua Bernardo Lima 1146 - Centro - São Bernardo/MA, inscrita no CNPI:

02.510.086/0001-28, neste ato representâda pela Sra. LUCINEIDE DA SILVA PORTELA portador
da RG NR 2 5539092 OO3-BSSP/MA, e CPF: 476.842.403-15, residente e domiciliado na cidade de
São Bernardo/MA, credenciando a empresa, a Pregoeira procedeu de fato a abertura da Sessão

dando início com a abertura dos envelopes de na 01- "Propostas", analisando a proposta da
emprcsa: CASA CARCIA SUPERMERCADO EIRELI, foi apresentâdo os seguintes valorcs; item 01 ao
133 valor de R$: 247,201,13 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos e um reais e treze centâvos);

Passando para fase de negociação diretamente com o licitânte o Licitante os valores total dos itens
01 ao 133 valor de R$:237.517,76 (duzentos e trinta e sete mil quinhentos e dezessete reais e setenta e

seis centâvos). Assim o Pregoeira em concordância com a eqtripe de apoio aceitou a proposta, sem
antes porém perguntar se alguém deseiava interpor recurso, não havendo portanto interposiçâo
de recurso deu-se prosseguimento ao certâme com a abertura do envelope de nq 02-"Habilitação",
repassados os documentos a

documentos encontravam-se
dos os presente para análises e rubrica dos documentos, e todos os

acordo com o edital assim a Pregoeira perguntândo novamente se

alguém deseiava inte como não houve, deu por encerrada a presente Sessão, lavrada

a presente ata que nforme, vai assinada por mim e pelos outros Membros da
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