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PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE ABERTURA E
DA
DOCUMENTAçÃO'ULGAMENTO
E PROPOSTA
PREGÃO Ne

013/2020

Às 13:00horas do dia

19 de fevereto de 2020, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDOsituada à Rua Pça Bemardo Coelho de Almeida 863- Centro, neste Municipio, reuniram-se os membros da
Comissão Permanente de Licitação, designada por Ponaria do Poder Executivo Municipal no 003 de janeiro de
2020, composta por ELZA SANTOS ARAUJO LIMA- PÍegoeiÍa, JEANE OLI\aEIRA DA SILVA - Membro e
JAKESON DA CONCEIÇAO SILVA- Membro, declinados para apreciarerq analisarem e julgarem do Pregão Il"
01312020, cujo objeto trata da Contratâção de «npresa especializada em prestâção de Serviço de Dedetização,
Limpeza de Caixa D'Água, Fossa Séptica e Outrot para atender a Preíeitura Municipal de São Bernardo - Ma e
demais Órgãos de Sua Estrutura Administrativa, conforme Edital em anexo. Compareceu apenas 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: THIAC,O DO R LIMA - IMUNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZÀ estabelecida na Rua DoutoÍ
fuea Leão (Zona Sul) m. 849, Sala B Centro - Teresina/Pl CNPJ: 23.960.380/0001-01, neste ato representado pelo
Sr. Thiago do Rego Lima RG; 243ó880-SSP/PI e CPF: 018.225.723-12, Após o credenciamento Pregoeira
procedeu de fato a abertura da Sessão dando início com a abertura dos envelopes de n" 0l- "Propostas", analisando
a proposta da empresa: apresentou o valor de R$: 1.723.000,00 ( um milhão setecentos e vinte e três mil reais)
Passando para a fase de lances a empresa baixou seus preços para R$: 1.673.000,00 ( um milhão seisc€ntos c setenta e
três mil reais). Assim a Pregoeira em concordância com a equipe de apoio aceitou a pÍoposta da empresa: TttrAGO
DO R LIMA - IMLINIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, para REGISTRO DE PREÇO EM ATA, sem antes porém
peÍguntar se alguém desejava interpor recurso, não havendo portanto interposição de recurso deu-se prosseguimento
ao certâme com a abertuÍa do envelope de n" 02-"Habilitação",Foi analisado somente a documentação da empresa
vencedora: TlllAGO DO R LIMA - IMLTNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA 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 peÍguntando novamenle se alguém desejava interpor recurso, como não houve, deu
por encerrada a presente Sessão, lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos
outros Membros da Comissão e pelo representante da licitante.
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