
al Qa-, Dr,<
No 84

e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE

ESTADo oo ulnanxÃo
eRAçA BERNARDo coELHo DE ALMETDA No 8dãsrc

BERNARDO/MA
CI{PJ: 06. 125.389/0001-88

ATA DE ABERTURA E ruLGAMENTO DA
oocrnrnNreçÃo E pRoposrA

CONVTIE Ne or5/2o19

As 13:00 horas do dia 06 de junho de 2019, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de
sÃo BERNARDoÀ4A, sioada na Av. Barao do Rio Branco s,N - 2" andar (souzA CASA DE pÃe'sl À
fientg ao 'Posto Petrobras Cenao - São Bernardo,MA, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de
Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no 003 de 03 de janeiro de 2019, composta
pelos servidores municipais: Sf. ELIZA DOS SANTOS A. LIMA- Presidente; REGINA LÚCIA ALVES
MACHADO - Mernbro e ANDREA SIMONE C,ONÇALVES ARAúJO - Mernbrq declinados para
ryreciarem, analisarem e julgar«n o CONVITE N'q 015/2019, para Contratação de empresa para prestação de
serviços de Animação e Bandas para reahzação do Anaial 2019 da Cidade de São Bemado/M4 atendendo a

-- Prefeitura Municipal de São Bernardo,MA, conforme Edital do mesmo. Os representântes das empresas
devidamente convidadas apresentâram as suas propostas ern envelopes lacrados, sordo constando o mais
perfeito sigilo e obediência às normas do Edital. As empresas presentes: B.H.M DE OLIVEIRA - ME CNPJ:
29,268.70810001-00, estabelecida na Rua Heráclito Graça,07 NR 36 - Cohama - São LüsMA, neste ato
representado pelo Sr. BRUNO HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA CPF: 012.174.383-78; empresa:
VICTOR AFONSO SOUSA SOARES - VICTOR AFONSO EVENTOS CNPJ: CNPJ: 25.L32.057 /0001-75.
estabelecida na Rua 1o de maio 550 - Centro - São Bernardo/MA, neste ato representado pelo Sr. Victor
Afonso Sousa Soares CPF ne 058.134.013-26 e a ernpresa: K B MENEZES ME, CNPJ: 20.836.23310001-36
estabelecida na Rua São JoÉ NR 20 - Centro - Santa LuziaJMA, neste ato r€pÍesentado por Kennedy Batista
Menezes CPF 027.599.493-70. apos o credenciamento a Presidente da CPL recebeu as Documentações da
empÍesas os envelopes N' 01-DOCUMENTAÇÀO DA HABILITAÇÀO das licitanres. verificou-se que todâs
as documentações estavaÍn deüdamente qualificadas através de suas cópias, ern confonnidade com o edital,
indagou tambem se manifestavam inteÍesse de recurso quanto a documentação e todos responderam
negativamente, abrindo mão do prazo recursal. Em seguida, fora enüegue o envelope No 02 - PROPOSTA DE
PREÇOS, que foram classificadas confoÍme segue. Sendo em lo lugar a ernpresa: VICTOR AFONSO SOUSA
SOARES - VICTOR AFONSO EVENTOS com valor total de RS: 173-000,00 (cento e setenta o Íês mil reais)
em 2o lugar a empÍesa: K B MENEZES ME com valor total de R$: 175.000,00 ( cento e setenta e cinco mil
reais) e a empÍesa: B.H.M DE OLMIRA - ME com valor total de RS: 175.200,00 (cento e setenta e cinco

'*z mil e duzentos reais). Passando após, para os mernbros da Comissâo e dos representantes presentes pam
rubric4 exame e análise, ern seguida passando a palarra aos representantes para que se manifestassem, sobre o
processo, sendo que todos declinaram da mesma. Tendo em üsta as Propostas apresentadas aos Membros da
Comissão, foi declarada vencedora a empresa: VICTOR AF0NSO SOUSA SOARES - VICTOR AFONSO
EVENTOS. Após a declaração,
declaração aÍ'rmativa de todos. i

a Sr. Presidente indagou aos presentes se todos concordavanq com a

também se manifestavam interesse de recurso, todos responderam
negativarnente. abrindo mão do assim o Presidente da Comissão deu por encerrada a presente

Sessão, lawada a presente ac conforme, vai assinada por mim, pelos outros Membros da
Comissão e pelos tesS
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