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ATA DE ABERTLTRA DOCUMENTAÇÂO E PROPOSTA
PREGÀO N" OIJ/20I9

fu 11:00 horas do dia 2I de abril de 2019, na sala dc LicitaÇào da Prcfcirura Municipal de Slo
Bernardo/Md situada na Praça Bernardo coclho de Alrneida 86 ]- Centro, neste MunicÍpio, reuniram-sc os membrcs
da Comissào Permanente de Licitaçào, designada por Portaria do Podcr Executir.o Municipal ns 001 de janeiro de
2019. composta pelos servidores municipais: SÉ. ILIZA DOS SANTOS ARAIIO LIMA Prcgocira: RLCINA L('CIA
AfVES MACIIADO Membro c ANDREA SIMONE GONÇAI\'tS AR-{UJO - Mcmbro, declinados para
apreciarem, iuralis:fem ejulgaLrem o PREGÀO No 01y2019, cujo objeto trata de REGISTRO DE PREÇOS para fururt e

e\entual contrataçào de uma empresa para Fornecimento de Mâterial Esportivo), para as Secretari;s Municipais da
Prefeitura de Sào Bemardo - MA, coúorme Edital do mesmo. C)s reprcsentantes das emprests quc compareceram
aprcsentaram seus envelopes de proposta e habilitaçao lacrados, constando o mais perfcito sigilo e obediencia as

normas do Edital A empresa presente: ROMLILO F DO REGO LIMA, inscrita no CNPJ no. 21.714.76710001 88,
sediada na Rua das Tulipas 345 - Joquei - Teresin/Pl, neste âto representada pclo Senhor: Rafael Ribeiro Ct^-lho
Guimaràes Petit ponador do RG: 2.202.,18, SSP/PI, CPF: 010.996.001-,2, residentc e domiciliado na Rua Urano no

l65i âpt. 106, bl. 0.1- Cond Josê Thomaz 
-Iajra Baino: Satélite Tcresina PI e a Empresa: C B G COSTA -

SPORT CARI,OS, CNPJ: 07.481.12210001-25. estabelecida na R Fclix Pacheco 1290 Centro Teresina- PI, nestc ato
representado pelo Sr. Carlos Bruno Gomes Costa, C[: 2.424.276 SSP/PI e CPF: 021.440.]2l'86, residente e domiciliado
na cidade de Tcresina./Pl. Após devidamente cadastrado pissamos para a fase de julgamento da proposta, abeno o
envelope no 0l-Proposta, exibiü e lida aos presenres dos iTENS 0l AO 229 vaüor: R$: 2.287.157,00 ( dois milhoes
duzentos e oitenta c se[c mÍ] cento e cinquenta e setc reais) Pissamdo após, para os membros da Comissào parir
rubrica, examt e analise, logo depoÍs para a fase de negociaçào diretamentc com o licitantc, tendo em vista nào haver
concorrentes, o licitante aceitou negociaçào, dos iTENS Ol AO 229 o valor: R$: 2.17).]29,t0 (dois mi.lhoes cento e

setenta e três mil treuntos e rinte e nove rcais e cinquenta cemavos), passando para a fase de lances, põsamos a

negociar diretamente com o licitante da cmpresa: ROMULO F DO REGO LIMA. tendo em vista a empresa; C B G
COSTA SPORT CARLOS, nào está credcnciada para lances. assim a cmpresa: ROMULO F DO REGO LIMA,
baixou seus preços de acordo com o mapa dc apuraçao após lirnce, no bojo do proccsso, o valor final do licitantc para
REG ISTRO DE PREÇO EM ATAé de R$: 1.881.409,10 (Um milhào oitocentos e oitenta eum milquatrocentos e nove
teais e dez centavos) para REGISTRO D[ PREÇO EM ATA, para futura e er.entual fornecimento e a cmpresa: C B G
COSTA SPORT CARLOS mesmo sem lanccs e por motivos de nào cobertura dos preços inicts pela outra empresa
licitante e de acordo com o mapa de apuraçào final ficou com o valor totalde R$: 271.418,00 ( duzentos c setenta e um
mil quatrocentos e dezoito reais) pua REGISTRO DE PREÇO EM ATA. para futura c cventual fomecimento.
presentado pclo licitante foi acatado pela comissào. Passando para a fase de habilitaçao, foi aberto o envelope de
documentos para análises e rdbrica dos documentos, constatando, porém que todos cstavam dc acordo com o edital
terminados este processo foi perguntado se estavam de acordo com a habilitaçào e todos concordaram, Tendo em
vista a Proposta e documentaçào apresentadas os Membros da Comissao irssim classilicou a empresa, como rencedora
parâ REGISTRO DE PREÇOS, EM ATA. Após a declaraçào, a Pregoeira indagou aos presentcs se tdos
concordavam, com a declaraçâo afirmativa de todos, indagou também se manifestavam interesse de rccurso, todos
responderam negat tYamcllI abrindo mm do prazo recursal, assim o Pregoeira da Comissào deu por encerrada a

presente Sessào, e ata que, Iida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos outros Membros da

Comissào e pc
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