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COI\I'VITE Na o12/202o

À r5:oo horas do dia rz de fevereiro de 2o2o, nâ salâ de Licita6o da Prefeitura Mrrnicipal de SÀO
BERNARDO/MA, situada na Pçâ Bernardo Coelho de almeida 862 - Centro - São BeÍnardo/MA, reuniram-se os
membros da Comissão Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder Ex€cutivo Municipal no oo3 de
o3 de janeiro de 2o2o, composta pelos servidores municipais: SÉ. ELIZA DOS SÂNTOS À LIMA- Presidente;
REGINA LÚCIA AIYES MACHADO - Membro e JEANE OLMIRA DA SILVA - Membro, declinados para
apreciarem, analisarem e julgarem o CON\aITE Ne o12/2o2o, para Contratação de empresa para prestação de
serviços de animâção e estrxtura fisicâ do CARNAVAL 2o2o . Camaval no período de zz A z5 de fevereiro de zozo,
para atendimento dâ Prefeitura Municipal de São BemardoÀ4A, conforme Edital do mesmo. Os representantes das

empresas devidamente cuüdadâs apresentaram as suas propostâs em enyelopes lacrados, sendo constando o mais
perfeito sigilo e obediência às normas do Edital. As empresas presentes: RICARDO F. IX)S SANTOS NETO
CNPJ: o8.958.5b8/ooor-96 Trav. da Industria, S/No - Santo Antônio - Brejo/MÂ, neste âto representâdâ
pelo Sr. Ricardo Ferreira dos Santos Neto CPF: 591.517.799-68, empresa: RÔMULO F DO RÊG,O LIMA - R
F COMÉRCIOS CNPJ| 2s.7u.76looo1-88 Rua das Tulipas NR 345 - Jóquei - Teresina/Pl, neste ato
representada pelo Sr. Rômulo F do Rego Lima CPF: 66r.593-263-68 e a empresa: RICARDO SHOWS
ENTRETERIMENTO LTDA CNPJ. 14.565.482/occr-3r Rua Miguel Paraibano, Sq - Centro - Mata
Roma/MÁ" neste ato representada pelo Sr. Mário Ricardo Soua dos Santos CPF: 049.512.213-48, após o
credenciamento a Presidente da CPL recebeu as Documentações da empresas os enyelopes No 01-
DOCUMENTÂÇÃO DA HABILITAÇÃO das licitantes, verificou-se que todas as documentações estavam
deüdamente qualificadas atrayés de suas cópias, em conformidade com o edital, indagou também se manifestavam
interesse de recurso quanto a documentaéo e todos responderam negativamente, abrindo mão do prazo recursal.

Em seguida, fora entregue o envelope No 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, que foram classificadas conforme segue.

Sendo em to lugar a empresa: RICARDO F. DOS SÂNTOS NETO com valor para o carnaval de RS: 73.4oo,oo (
setentâ e três mil e quatrocentos reais); em 20 lugar a empresa: RICARDO SHOWS ENTRETERIMENTO LTDA
com valor de R$; 75.8oo,oo (setenta e cinco mil e oitocentos reais) e a empresa; RÔMUI o F DO RÊco ltrua - n f
COMÉRCIOS com yalor de Z.9oo,oo ( setenta e s€te mil e novecentos reâis), Passando âpós, para os membros da

Comissão e dos representantes presentes para rubrica, exame e análise, em seguida passando a palavra aos

rcpresentantes para que se manifestassem, sobre o processo, sendo que todos declinaram da mesma. Tendo em vista

as Propostas apresentadas aos Membros da Comissão, foi declarada vencedora a empresa: RICARDO F. DOS

SANTOS NETO. Àpós a declaração, a Sr. Presidente indagou aos presentes se todos concordavam, com a declaraqão

afirmatiya de todos, indagon também se manifestavam interesse de recurso, todos responderam negâtivamente,

abrindo mão do prazo recursa assim o Presidente da Comissão deu por encerrada a presente Sessão, lavrada a

presente ata que, lid forme, vai assinada por mim, pelos outros Membros da Comissão e pelos

representantes das
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