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PREFEITURA MUNICXPAL DE SAO BERNARDO

ESTADO DO MARÂT{HÃO
C[{PJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE ABERTURÂ E IULGAMENTO DA
DOCUMENTAçÁO E PROPOSTA

PREGÃO Ns 004/2020

As 14:00 horas do dia 28 de janeiro de 2020, na sala de l.icitação da Prefeitura Municipal de SÃO
BERNARDO-MA, situada à Rua Pça Bemardo Coelho de Almeida 863- Centro, neste Município, 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 SANTOS ARAUJO LIMA- Pregoeira; REGINA LÚCIA
ALVES MACHADO- Membro e JEANE OLIVEIRA DA SILVA - Membro, declinados para apreciarenl
analisarern e julgaran do Pregão N' 004/2020, cujo objeto trata da Contratação, de ernpresa para os serviços
de FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (curso de capaoitação) para Profissionais da Educação do
Município de São Bemardo/Md conforme Edital em anexo. Compareceu 0l (uma) empresa que apresentou
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: EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI - INOVE, inscrita no CNPJ n". 35.187 .27810001-02,
sediada na Av. Senador Arôa Leão n'2185 - Torre - 0l - Sala - I l0l - Jóquei - Teresina - PI, neste ato
representada pelo Seúor: Edson Piúeiro Costa Júnior poÍador da Carteira de ldentidade N" 36190096X
SSP/SP e do CPF n'. 417.338.273-15, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/CE. foi credenciada
para todos os atos do pÍocesso. A Pregoeira procedeu de fato a abertura da Sessão dando inicio com a
ab,ertura dos envelopes de n" 01- "Propostas", analisando a pÍoposta da «npresa: EDSON P COSTA
.|I.INIOR EIRELI - INOVE EDUCACIONAL, foi apresentado o valor de 

-R$: 
132.576,00 ( cento e trinta

e dois mil quinhentos e setenta e seis reais ) PARCELA ÚNICA FoRMAÇÃo INICIAL e R§: 625.510,00
(seiscentos e vinte e cinco mil qufuhentos e dez reais) para formação continuada l0 meses. Passando após
para seção de lances apenas com a empresq EDSON P COST^ JÚNIOR EIRf,LI - INOVE
EDUCACIONAL, que baixou seu preço para valoÍ de RS: 127.460,00 ( cento e vinte mil quatrocentos e

sessenta reais ) PARCELA LNICA - FORMAÇAO INICIAL e RS: 591.776,70 (quinhentos e noventa e um
mil setecentos e setenta e seis reais e setenta centavos) para formação continuada l0 meses. Assim a
Pregoeira em concordância com a equipe de apoio ac.€itou a proposta da ernpresa: EDSON P COSTA
JUNIOR EIRELI - INOVE EDUCACIONAL, sem antes poÍém perguntar se alguém desejava interpor
recurso, não havendo portanto interposição de recurso deu-se prosseguimento ao csrtâme com a abertura do

envelope der" 02-"Habilitação",Foi analisado somente a docuÍnentação da empresa vencedora: EDSON P
COSTA JUNIOR OIRELI - INOVE EDUCACIONAL constatando 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 novaÍnente se alguém desejava interpor recurso. como não

h6uys, deu por en sente Sessão, lavrada a presente atâ que, lida e achada conforme, vai

assinada por mim e embros da Comissão e pelo representante da licitante
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