
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Rua Manoer pires de castro, no 27g - centro. cEp: 65.560-000
CNPJ: 06.988.976/0001-09 Tet: (98) 3499.1122

ATA DE CREDENCIAiIIENTO E ABERTURA DE ENVELOPES PROPOSTAS
DO PREGAO PRESENCIAL NO OO7I2O1'

objeto : Contratagio de empresa especializada nos servigos de xerox e encadernagio
de interesse das secretarias do Municipio de Magalhies de Almeida/MA.6rgio : secretaria M-unicipir oe aoministragii 

" 
Fininc"", secretaria Municipat deEducagio, Secretaria Municipal Oe Saride i Secretaria Municipat deAssist6ncia Social

As 10h30min. do dia 26 de fevereiro de 2019, reuniram-se a pregoeira e Equipede Apoio para em atendimento is Disposigoes contidas na Lei Federal 1}.s2o de-17 de jutho de
?90?." alteragOes posteriores, realizar os procedimentos relativos a este Fregao presencial.
lnicialmente em conformidade com as disposigoes contidas no Edital, o eregoeiro-ioriu, no horariopreestabelecido, a sessio pelo sistema e efetuou o Credenciamento dos inleressados.

EMPRESAS ME/
EPP

CNPJ CPF REPRESENTANTE TDENT|FtcACAo

R. COSTA ALMEIDA - ME SIM 1 3.926.598/0001-96 755.876.453-04 Renato Costa Almeida 17415393-7

N. M. ALVES DOS SANTOS SIM 10.818.021t0001-72 973.816.593-87 Neuma Maria Alves dos
Santos

0't6670042001-1

Ap6s o credenciamento, a pregoeira solicitou aos presentes que assinassem ofeixe dos er|velopes de Proposta e Habilitai5o] os quais a partir d'e agora ncbm em posse daComissdo Permanente de Licitagio desta municipaliciade. Em prossegr.iimento foram abertos os
envelopes de propostas para andlise. Ato continuo foi entregue is licitaites ar ptopoit"s para que
as mesmas analisassem e rubricassem. Devido o avangir do horirio 

" 
pr6gobira encerrou a

sessio e marcou a reabertura para o dia27 de fevereiro As 16h30min. Nada maii havendo a tratar,foi lavrada a ata a qual foi assina pela pregoeira e equipe de apoio e os representantes das
licitantes presentes. Magalhdes de Almeida/MA, 26 de fevereiro de 2019.

Comiss6o:

Paula Lima Costa
Pregoeira

Roberta Batista Sousa Aires
Equipe de Apoio

Marilia Nunes da Silva
Equipe de Apoio

Licitantes

Renato Costa Almeida
R. Costa Almeida - ME

Neuma Maria Alves dos Santos
N. M. Alves dos Santos



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Rua Manoer pires de castro, no 2Tg - centro. cEp: 6s.560-000
CNpJ: 06.988.976/0001_09 Tet: (98) 9499.1122

Do pREGA" l-tA!'$AhL No oi6,2o1e

objeto : contratagio de empresa especializada nos servigos de xerox e encadernagio
de interesse das secretarias do Municipio de Magalhies de almeiJalma.6rgio : secretaria Municipir oe eoministraiai e rirr"ng"", secretaria Municipat deEducagio, Secretaria Municipal Oe Safde e Secretaria trlunicipal deAssist6ncia Social

As 1Oh3Omin. do dia 28 de fevereiro de 2019, reuniram-se a pregoeira e Equipede Apoio para em atendimento as Disposig6es contidas na tei Federal 10.520 oJii oe jutho de2002 e alterag6es posteriores, realizar os procedimentos relativos a continuagio deste pregdo
Presencial. Inicialmente em conformidade com as disposig6es contidas no goitat, o Fretoeiro aoriu,no hor6rio preestabelecido, a sessdo pelo sistema e efetuou o Gredenciamento dos interessados.

EMPRESAS ME/
EPP

CNPJ CPF nePneSeruflttfe rDENTtFtcAgAo
R. cosrAeuaelol-lrrE SIM 1 3.926.598/0001-96 755.876.453-M Renato Costa Almeida 17415393-7

N. M. ALVEs oos Slnros srM 10.818.021t0001-72 973.816.593-87 Neuma Maria Alves dos
Santos

01667004200.t-1

Ap6s an6lise. das propostas, a pregoeira juntamente com a comissio decidiuclassificar as propostas das licitantes: R cosrA nluEton e N nr nr-ves Dos sANTo-s para fasede lances. Ao fim da fase de lances a licitante R COSTA ALMEIDA - nrg se conr"g., vencedordos lote 01 e 02 e a licitante N M ALVES DoS sANTos se coniagrou vencedora dos totes 03 e04 conforme mapa de apuragdo acostado nos autos deste processo. Ato continuo foi aberto osenvelopes de habilitagio das licitantes vencedoras p"l' 
"nali." 

dos mesmos Logo depois averificagdo da documentagdg e validagSo das certid6er, 
" 

pr"golira decidiu declarar as licitantes
habilitadas atendendo as exigoncias do ato convocat6rio dectirando-as vencedoras do certame.Foi dada palavra as licitantes presentes, as mesmas nio quiseram fazer ,ro J" j"Lvra. Nadamais havendo a tratar foi dada encerrada a sessio.

Comiss3o:

Paula Lima Costa
Pregoeira

Roberta Batista Sousa Aires
Equipe de Apoio

Marilia Nunes da Silva
Equipe de Apoio

Licitantes

Renato Costa Almeida
R. Costa Almeida - ME

Neuma Maria Alves dos Santos
N. M. Alves dos Santos

PROCESSO

%


