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ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

VISTO:

ATA DE ABERTURÂ E IUIGÂMENTO DA
DOCUMENTAçÃO E PROPOSTA

PREGÃO Na 014/2020

Às l6:00horas do dia 19 de fevereiro de 2020, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDO-
MA, situada à Rua Pça Bernardo Coelho de Almeida 863- Centro, neste Municipio, reuniram-se os membros da
Comissão Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no 003 de janeiro de
2020, composta por ELZA SANTOS ARAUJO LIMA- Pregoeira; REGINA LUCIA ALVES MACHADO-
Membro e JEANE OLIVEIRA DA SILVA - Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem do Pregão
N" 014/2020, cujo objeto trata da Contratação, de empresa para os serviços de Assessoria educacional, , para
prestação de serviços continuados de comunicação de dados, destinados ao atendimento da Secretaria de Educação
do Município de São BernardoÀ4A,, conforme Edital em anexo. Compareceram 03 (três) empresas que apÍesentou
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 presente:
MAURICIO & LUANA LTDA - ML COMERCIO, localizada na Rua Orlando Carvalho, 5581 - Sala 03 - Bairro:
Santa lsabel - Teresina,/Pl, inscrita no CNPJ: 25.329.948/0001-16, neste ato repÍesentada pelo Sr. Mauricio Portela
Martins Brito Passos poÍtador da RG NR 2.229.034 SSP/PI, e CPF: 984.834.393-87, residente e domiciliado na
cidade de Teresina. foi credenciada para todos os atos do processo. A Pregoeira procedeu de fato a abertura da
Sessão dando inicio com a abertura dos envelopes de n" 0l- "Propostas", analisando a proposta da empresa:
MAURiCIO & LUANA LTDA - ML COMÉRCIO, foi apresentàdo o valor de RS: 28-6.4b0,10 (duzenros e
oitenta e seis mil); Passando após para seção de lances apenas com a empresa, MAURiCIO & LUANA LTDA -
ML COMERCIO, que baixou seu preço para R$: 272.000,00 ( duzentos e setenta e dois mil reais) anual. Assim a
Pregoeira em concordância com a equipe de apoio aceitou a proposta da empresa: MAUÚCIO & LUANA LTDA
- ML COMERCIO, sem antes porem perguntar se alguem desejava interpor Íecurso, não havendo portanto
interposição de recurso deu-se prosseguimento ao certame com a abeÍura do envelope de n' 02-"Habilitaçio",Foi
analisado somente a documentaÉo da empresa vencedora: MAURÍCIO & LUANA LTDA - ML COMÉRCIO
constalando porém que constava toda documentação exigida n o edital foi repassados os documentos a todos os
presente para análises e rubrica dos documentos, assim a Pregoeira perguntando novamente se alguém desejava
interpoÍ ÍecuÍso, como
conforme, vai assinada

deu por encerrada a presente Sessão, lavrada a presente ata que, lida e achada
os outros Membros da Comissão e pelo representante da licitante
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