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DOCUMENTAÇÃo E PRoPoSTA
PREGÃO SRP - N' 028/2019

À 08'00 horas do dia 04 de dezembro de 2019, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de
São BemardoÀ,Íd situada à Rua Situada Pça Bemardo Coelho de dmeida 863 Centro - São Bernardo-Ma, neste
iVluuicípio, rçuitir attt-sic os rrtcriibrus da Coruisúu Pcrrtrattcrric rlc Licilarfu, dcsigrnrla por Purlar'ia do Poder Exelutivo
Municipal ne 003 de janeiro de 2019, composta pelos servidores municipais: Sf. ELZA DOS SANTOS ARAUJO
LTMA. PTegoeiTa; REGINA LÚCIA ALVES MACHADO. MembTo e ANDREA SIMONE GONÇALVES ARAÚJO
- Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem o PREGÀO N' 028/2019. cujo objeto trara de
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual conlratação de uma empresa para Fornecimento de Brinquedos
pedagógicos paÍa atendimento da Secraaria de Educação do Municipio de São Bemardo - MÀ conforme Edital do
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constando o mais perfeito sigilo e obediência às normas do Edital as empresa presentes: PILARES DO SABER LTDA -
PTLARES DO SABE& inscrita no CNPJ n'. 23.607.75710@143, sediada na Av. Daniel de La Touche nÍ. 08 - L.oja 08
Cond. Vila La Touche Center - Cohajap - São LuiíMÀ neste ato representada pelo Senhor; Almir de Jesus Leite
Silv4 portador da Ca*eba de Identidade N' 000012675993-6 SSP,À4A e do CPF n". 235.548.003-68, residente e
domiciliado na cidade de São LuiVMA. Após devidamente cadastrado passamos paÍa a fase de julgamento das

Droposta.s. envelope no Ol-PÍopo$a. Empresa: PILARES DO SABER LTDA - PILARES DO SABER. do item 0l ao

item 5l exibida e lida aos presentes com ovalorde R$: 645.820,00 (seiscentosequarentaecinco mil oitocentos e ünte
reais), repassado para comissão e licitantes para visto e análise das propostas, Passamos então paÍa a fase de negociação
diretamente com a empresa: PILARES DO SABER LTDA - PILARES DO SABE\ com o valor total após negociação
DO IEM 0l AO 51 R$: 6?6.147,00 ( seiscentos e vinte e seis mil cento e quaÍenta e sete reais). Planilha em anexo.
PERGLTNTADO SE HA\'IA AIGUM INTERESSE EM INTERPOR RECURSO, RESPONDERAM
NEGATMMENTE, Passamos para análise da documentação das empresas, PILARES DO SABER LTDA -
PILARES DO SABER, Foi aberto o envelope de documentos para análises e rubrica dos documentos, constatando,
porém que todos estavam de acordo com o edital, terminados este processo foi perguntado se estawm de acordo com â

habilitação e todos concordaran! POSITIVAMENTE, Tendo em vista Propostas e documentação apresentadas a

Pregoeira REGISTROU OS PREÇOS EM ATA DAS EMPRESA: PILARES DO SABER LTDA - PILARES DO
SABER. Após a declaÍação, a Sf. Pregoeira indagou aos presentes se todos concordavam, com a declaraçâo afirmativa
de todos, indagou também se manifestavam interesse de recurso, todos responderam negativamente, abrindo mão do
prazo recursai, assim a Pr concedeu 48 horas para apresentaçào da Proposta reformuiada e deu-se por encerraria

a presente Sesúo. lavrada
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e ata que, lida e achada conformq vai assinada por mim, pelos ouúos Membros da

licitantes presentes.
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