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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO - CPL
cNPJ No 06. 1 25.389/000í -88

ATA DA SESSÃO PUBLICA PARÂ ABERTURA DOS ENVELOPES, HABILITAÇÃO E
SELEÇÁO DA CHAMADA PUBLICA NUMERO UM DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM

Aos vinte um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Praça Bemardo Coelho de Almeida no 862 - Centro, nesta cidade de

São Bemardo, Estado do Maranhão, as dez horas e vinte minutos, reuniram se o Presidente da Comissão
Permanente de Licitâção, Eliza dos Santos Araújo Lima e os membros da Comissão Permanente de Licitação
Regina Lucia Alves Machado e Firmino Oliveira Filho, todos nomeados pela Portaria no 535 de 04 de janeiro

de 2021, para abertura e analise dos envelopes da Chamada Publica 01/2021, que tem como objeto a
aquisição de generos alimenticios da agricultura e do empreendedor familiar rural, para atendimento do

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de

São BemardoÀ4A.
O presidente da Comissão declarou aberta a sessão, a qual compareceram as seguintes

associação/cooperativas: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS SAO

BERNARDO - COOPRODUTASB, representada pela Sra. Ana Leticia Lopes da Silv4 CPF no

049.606.743-50. Inicialmente a Presidente da Comissâo solicitou aos presentes para que verificassem e

rubricassem os lacres o envelope 01, contendos os documentos de habilitação e envelope 02, contendo o

projeto de venda da cooperativa e perguntou se tiúa alguma observaç áo a fazer. Após, não havendo

qualquer manifestação por parte dos presentes, a presidente certificou a inviolabilidade dos envelopes da

cooperativa.
Dando continuidade, a Presidente encamiúou as documentações da participante para analise dos

requisitos de habilitação pelos membros da comissão. Após analise a comissão a COOPERATIVA DOS

PRODUTORIS RURAIS DO TABULEIROS SÃO BERNARDO _ COOPRODUTASB 
..hAbilitAdA,'. EM

ato Continuo procedeu-se a abertura do envelope dp projeto de venda, constatando que cumpriu-se com os

requisitos exigidos no instrumento convocatorio. Em seguida a COOPERATIVA DOS PRODUTORES

RURAIS DO TABULEIROS SÃO BERNARDO - COOPRODUTASB com uma proposta de RS

438.557,00 ( quatrocentos e trinta e oito mil, quiúentos e cinquenta e sete reais) foi a vencedora. Foi
\-'/ 

oportunizado aos participantes paÍa que manifestas direito de recursos. A representante presente

renunciou ao direito de interposição de recursos vos. Nada mais havendo a tÍaÍaÍ, 4 Presidente

declarou encerrada a Sessão, da qual

Licitaçao e representantes presentes.
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