
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNAROO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/O001-88

ATA DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N'003/2022

Às 08:00 horas do dia 08 de jlJJho de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada
provisoriamente Praça Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - São Bernardo-MA, reuniram-se os

membros da Comissão Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal de
janeiro de 2021, composta por ELIZA DoS S A LIMA- Presidente; FIRMINO DE oLIVEIRA FTLHO- Membro e

REGINA LUCIA ALVES MACHADO- Membro, declinados para apreciarem, analisarem e iulgarem o TOMADA
DE PREÇoS Ne 003 /2022, cujo objeto trata da para contratação de empresa para execução do serviços de
(Conclusão) de uma quadra escolar Esportiva, coberta e com vestiário na Unidade Escolar Juscelino
Kubischek no povoado Mamorana de interesse da secretaria de Educação de São Bernardo/M4,. A ser
regida pelas normas deste Edital em anexo, a Presidente iniciou o credenciamento pontualmente às 08:00
(oito) horas, comparecendo as empresa; TECNIC CONSTRUToRA LTDA, CNPI: 04 717.160 /00O1--O7,
estabelecida na Qd 130 casa 3L - Conjunto Residencial lacinta Andrade S/N - Jacinta Andrade - Teresina?Pl,

neste ato representada pelo Sr. JUCIÉ DA C0STA MACHADo CPF:387.071.873-00, residente e domiciliada
em - Parnaíba/Pl. Após o credenciamento, deu-se de fato o inicio da sessão com a abertura do envelope 01

- HABILITAÇÂO, analisada a documentâção da Empresa: TECNIC CONSTRUTORA LTDA, E verificou-se que

toda documentação apresentadâ estâva de acordo com o edital, a Presidente da CPL resolveu enúo habilitar
a empresa, sem antes porém perguntar se havia alguém para interposição de recurso, sedm â manifestação

dos presentes, passamos para abertura do Envelope 02 - PRoPOSTA DE PREÇoS, e analisada a propostâ

apresentada com o valor global de R$. 560.248/,75 ( qulnhentos e sessenta mil duzentos e quarênta ê
oito reais e setenta ê cinco centavos), apresentada a todos os membros da CPI para rubrica e
deferimento, â qual foi deferida por todos, sem interposiÇáo de recurso, tendo em vasta esta de acordo

com o exigido no mais havendo a tratar foi lavrada a presente atâ que lida, vai assinada pela

Presidente da Co ção, membros e licitántes. São Bernardo em,08 de iulho de 2022
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