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PRAçA BERNARDO COELHO DE ATMEIDA
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CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE ABERTURÂ E JULGAMENTO DA
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CONVTIE Ns oro/2o19

Às ro:oo horas do dia rr de fevereiro de zor9, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal tle SÃO
BERNARDO/MA, situada na Av. Barão do Rio Branco S/N - zo andar (SOUZA CASA DE pÃES) em frente ao
'Posto Petrobras - Centro - São Bernardo/MA, reuniram-se os membros tla Comissão Permanente de Licitação,
<icsignaiia por Ponaria rio Po<ier Éxe«nivo iüunieipai ni.r ou3 tie o3 rie janeiro tie zurg, composta peios s.ervidt-,res
municipais: Sra. EIJZA DOS SANTOS A. LIMA- Presidente; REGINA LÚCIÀ ALVES MÁCHADO - Membro e
ANDREA SIMONE C,ONÇALVES ARAÚJO - Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem o
COÀI!'ITE Na o1o/2o19, pâra ContmtaÉo de empresa para fomecimento de Serviços gráficos para a Secretaria
Municipal de Saúde de São BernaÍdo/MA, atendendo a PÍefeitura Municipal de São Bemardo,/MA, conforme Edital
do mesmo. Os representantes das empresas deüdamente conüdadas apresentaram as suas propostas em envelopes
iacrddo§, sendu rur:srantio t-r mais perírirt-, sigiir,, t trüetiiÉncia às nüfmas riu Êtiirai. Às empRsas prrseÍ(es: T P

RODRIGUES EIRELI CNPJ: 69.4t9.Z4'locíJt-96, estabelecida na Rua Quarenta NR 27 - Areinha - São Luis/MÂ,
neste ato representada pelo Sr. Maria Guiomar Pereira portador do CPF: 269.048.533-87 e a empresa:
RAIMI NDO NONATO MARTIS BRITO CNPJ: CNPJ: 35.189.000r/000r-6ó, estabelecida na Rua São Selastião
Archer, No 8oS - Centro - Chapadinha - MA, neste ato representada pelo Sr. Raimundo Nonato Martins Brito,
residente em Chapadinha /MÁ e â empresa: PAPELARIA TRIPLO T LTDA, CNPJ: 35.124.395looo1-19
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representado pela Sra. Maria CUIOMAR Pereira portador do CPF: 269.o48.Si38-87, após o credenciamento a

Presidente da CPL recebeu as Documentações da empresas os envelopes No o1-DOCUMENTAÇÃO DA
HABILITAÇÃO das licitantes, verificou-se que todas as documentaÉes estayam deüdamente qualificadas através

de suas cópias, em conformidade com o edital, indagou também se manifestavam interesse de recurso quanto a

documentação e todos responderam negatiyamente, abrindo mão do prazo recursal. Em seguida, fora entregue o

crtrcrvpc À' \rÀ r r\\rr \rürd uÊ r I\IJvv§, quc r\Àd vi rc §cBu§. rcri.rv §Iu r ldõ|dt rr cniPrçr.|.
RAIMTINDO NONATO MÁRTI§ BRITO com o valor geral dos itens: or ao 53 R$: 159.939,00 (cento e cinquenta e
nove mil novecentos e tdnta e nove reais); em zo lugar a empresa: PAPELARIA TRIPLO T LTDA com o valor geral

dos itens: 01 ao 53 R$: t68.2oo,oo (cento e sessenta e oito mil e duzentos reais) ea empresa: T P RoDRIGUES
EIRELI com o valor geral dos itens: ()1 ao 53 RS: t74.7oo,oo (cento e setenta e quatro mil e setecentos reais)

Passando após, parâ os membros da Comissão e dos representantes presentes parâ rubrica, exame e análise, em

seg;i,ia pass.r;,,lo a ir.ilarià àú; iêi;i'úicirtântes pa«i qüê sa i,-.âi-riíôriàisani, soi;ie, proicssi;, oÊndü qüa iúdús

declinaram da mesma. Tendo em üsta as Prcpostas apresentadas aos Membros da Comissão, foi declarada

vencedora a empresa UNDO NONAI0 MARTIS BRITo . Após a declaração, a Sr. Presidente indagou aos

presentes se todos c, m, com a declaração afirmativa de todos, indagou também se manifestâvam interesse

de recurso, todos ente, abrindo mão do pram recursal, assim o Presidente da Comissão deu

por encerrada yrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos

ud§ n.r.drr.Er gr§5çriL§§.
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