
ESTADO DO MARANHAO
cÂNnnn MUNTcPAL oe sÃo arnÍ\Rnoo

CNPJ: 07,629.520/0001-07
Rua Cônego Nestor no 215 - Centro, CEP: 65.550

sÃo srnr,rRRoo/Ma

Process
Folha
Rubrica:

ATÂ DE ABERTURA E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAçÃO E PROPOSTA

PREGÃO Ne OO212021

Às 08:30horas do dia 25 de fevereiro de 2021, m sala de Licitação da Càmara Municipal de SÀO BERNARDO-
Md situada à Rua Cônego Nestor no 215 - Centro, neste Município, reuniram-se os membros da Comissão
Permanente de Licitaçãq designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no 006 de janeiro de 2021,
composta por ALAILSON TEDGIRA COSTA- Pregoeiro; MARIA ROSILENE SILVA SOUSA - Membro e
BERNARDO ARAUJO PORTELA FILHO - Mernbro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem do
Pregão N" 00?12021, cujo objeto trâta dâ Contratação, de ernpresa paÍa execução dos serviços de midia e
publicidade para o atendimento da Câmara do Municipio de São BemardoÀ,Ld conforme Edital em anexo.
Compareceu 0l (uma) empresa que apresentou em envelopes separados envelope no 0l Proposta e o envelope no 02
documentos de habilitação de acordo com o solicitado no Edital, sendo constando o mais perfeito sigilo e obediência
às normas do Edital a empresa pÍesente; A H RIBEIRO - W C MARKETING DIGITALLI, estabelecida na Rua
Cônego Nestor - 628 - CentÍo - São BemardoÀ4A CNPJ: 39.910.465/0001-15, neste ato representado pela st' Agda
Huyna da Silva RG; 0455287920124 -SSPÂ44 e CPF: 61 1.494.133-01. A Pregoeiro procedeu de fato a abertura da
Sessão dando início com a abertura dos envelopes de no 0l- "Propostas", analisando a proposta com valor de R$:
5.000,00 (cinco mil reais) - mensal - ficando com o valor de R$: 60.000,00 ( sessenta mil reais) por um periodo de
l2 mes€s; Passando após paÍa seção de lances apenas com a empresâ que baixou seu pÍeço pâra RS; 4.500,00 (
quatÍo mil e quiúentos reais) mensal perfazendo um total de RS: 54.000,00 ( cinquenta e quatro mil reais anual,.
Assim o Pregoeiro em concordância com a equipe de apoio aceitou a proposta da ernpresa: AHRIBEIRO -W C
MARKETING DIGITALLI, sem antes poÍém peÍguntar se alguem desejava interpor recuÍso, não havendo portanto
interposição de recurso deu-se prosseguimento ao certame com a abertura do envelope de no O2-"Habilitação',Foi
analisado a documentação da empresa; A H RIBEIRO - W C MÀRKETING DIGITALLI constatando porém que

constâva loda documentação exigicla n o edital foi repassados os documentos a todos os presente para análises e

rubrica dos documentos, assim a Pregoeiro perguntândo novamente se alguem desejava interpor recurso, como não

houve. deu por encerrada a pÍesente Sessão, lavrada a presente ata que, Iida e achada conforme, vai assinada por

mim e pelos outros Membros da Comissão e pelo representante da licitante.
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