
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

As 74:20 horas e vinte minutos do dia 26 de setembro de 2022, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada 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 2022, composta por ELIZA DoS SANTOS ARAÚJO LIMA- presidente; FIRMINO DE OLIVEIRA
FILHO- Membro e REGINA LUCIA ALVES MACHADO- Membro, para abeúura da TOMADA DE PREÇO Na
006/2022, cuio objeto trata da Contratação de pessoa rurídica especializada para parecer iurídico e
análise da realidade econômica, iurídica, financeira e de mercado do coniunto de aüvos da
remuneração de servidores para sua precificação e embasar futura alienação a interesse da
PÍefeitura Municipal de São Bernardo - MA. A Presidente iniciou o certâme pontualmente às 14:20
(quatorze horas e vinte minutos) horas, com o credenciamento da ÚNICA empresa PRESENTE: BAEPENDI
SOCIEDADÊ INDMDUAL DE ADVOCACIA. Com CNPJ: Ne 27.947.216/0001- 15. Localizada á Rua f ose

Joaquim Santâna (Residencial. Marina), Nq 22 Quâdra 'C' Bairro: Campestre Teresina /PI, representante
credenciado o Sr. Zorbba Baependi da Rocha lgreia, com CPF: 849.836.803-06 RG: 1646127-SSP-PI
residente e domiciliâdo em Teresina-PI. Iniciou-Se â Sessão com a abertura do envelope 01 - HABILITAÇÀO,
analisada a documentação da Empresa: BAEPENDI SOCIEDADE INDMDUAL DE ADVOCACIA verificou-se
que a documentação apresentada âtende aos requisitos do edital em sua integralidade, diante da finalizaçào
da fase de habilitação a presidente determinou o inicio da analise da proposta comercial apresentada e

quanto ao preço e aceitâbilidade técnicas de elaboração, foi aberto o envelope no qual contavam os
seguintes valores unitários dos serviços:

PROPOSTA PREçO ALCANÇADO PSLA ITNDA DA FOLHÁ REMUNERÁÊÃO DO ESTUDO
Acima de R$ 6.000.001,00 R$ 1.372.000,00 [um milhão e trezentos e setenta e dois mil

reaisJ
Entre R$ 5.000.001,00 e R$ 6.000.000,00 R$ 1.176.000,00 [um milhão cento e setenta e seis mil reais)
Entre R$ 4.000.001,00 e R$ 5.000.000,00 R$ 980.00,00 (novecentos e oitenta mil reais)
Entre R$ 3.000.001,00 e R$ 4.000.000,00 . R$ 784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais)
Entre R$ 2.000.001,00 e R$ 3.000.000,00 R$: 588.000,00 [quinhentos e oitenta e oito mil reais)
Entre R$ 1.000.001,00 e R$ 2.000.000,00 R$: 392.000,000 ltrezentos e noventâ e dois mil reais)
Entre R$ 500.001,00 e R$ 1.000.000,00 R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais)
Abaixo de R$ 500.000,00 R$: 9.800,00 [nove mil e oitocentos reais)

Diante de a proposta ÚNICA ser da licitante BAEPENDI SoCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVoCACIA, a
pregoeira então declara vencedorâ do certame a licitante, ao momento que foi solicitado ao licitante a
intenção de interpor recurso ao tempo que o representante renunciara ao direito conforme artigo 109 dalei

aminhará o resultâdo deste processo para a devida adjudicaçâo e8.666-53, a presidente entâo
homologação e pu toridade superior, quando será dado o resultado desta licitação e

publicado no D0M. N o a tratar foi lavrada a presente ata que lida, vai assinada pela

Presidente da Comi bros e licitantes. São Bernardo em,26 de setembro de 2022.o, me
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