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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

PREGÃO  Ng-  007/2021 

As 11:00horas do dia 12 de maio de 2021, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA-MA, situada à Rua Pga Bernardo Coelho de Almeida 863- Centro, neste Município, reuniram-se os 
membros da Comissão Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal, composta 
por PAULA LIMA COSTA- Pregoeira; FRANCIEL PESSOA DA SILVA- Membro e MARILIA NUNES DA 
SILVA- Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem do Pregão N° 007/2021, cujo objeto trata da 
contratação de empresa para execução dos serviços de lavagem de veículos da Prefeitura de Magalhães de 
Almeida/MA, conforme Edital em anexo. Compareceu 01 (uma) empresa que apresentou em envelopes separados 
envelope n° 01 Proposta e o envelope n° 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 presente: MARCOS PORTUGAL 
ALVES LIMA - LAVA A JATO DO MARCAO, localizada na Rua NE Portugal S/N Anexo A - Vila Neto - 
Magalhães de Almeida/MA, inscrita no CNP.1: 34.751.794/0001-47, neste ato representada pelo Sr. Marcos Portugal 
Alves Lima, portador  CH:  878.250.821-68, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida/MA a 
empresa foi credenciada para todos os atos do processo. A Pregoeira procedeu de fato a abertura da Sessão dando 
inicio com a abertura dos envelopes de n° 01- "Propostas", analisando a proposta da empresa: MARCOS 
PORTUGAL ALVES LIMA - LAVA A JATO DO MARCAO, foi apresentado os seguintes para a SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO-TOTAL MENSAL: 4.828,33 ( quatro mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta e três 
centavos). ANUAL R$: 57.940,00 ( cinquenta e sete mil novecentos e quarenta reais); SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO -TOTAL R$: 18.693,75 ( dezoito mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e cinco 
centavos)ANUAL R$: 224.325,00 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais).; para a 
SECRETARIA DE SAÚDE-TOTAL MENSAL R$: 3.450,00 ( três mil quatrocentos e cinquenta reais) ANUAL R$: 
41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais) e para a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-TOTAL 
MENSAL: 762,50 ( setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)ANUAL R$: 9.150,00 ( nove mil 
cento e cinquenta reais). Após a análise das proposta iniciais passamos para a fase de lance, a empresa; MARCOS 
PORTUGAL ALVES LIMA - LAVA A JATO DO MARCAO não concedeu descontos, tendo em vista seus pregos 
já estarem no preço final. Assim a Pregoeira em concordância com a equipe de apoio aceitou a proposta da empresa: 
MARCOS PORTUGAL ALVES LIMA - LAVA A JATO DO MARCA.0, sem antes porém perguntar se alguém 
desejava interpor recurso, não havendo portanto interposição de recurso deu-se prosseguimento ao certame com a 
abertura do envelope de n° 02-"Habilitação-,Foi analisado somente a documentação da empresa vencedora: 
MARCOS PORTUGAL ALVES LIMA - LAVA A JATO DO MARCÃO, constatando porém que constava toda 
documentação exigida no edital foi repassados os documentos a todos os presente para análises e rubrica dos 
documentos; assim a Pregoeira perguntando novamente se alguém desejava interpor reciirso, como não houve, deu 
por encerrada a presente Sessão, lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos 
outros Membros da Comissão e pelo representante da licitante. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO LICITANTES 

PAULA LIMA COSTA 
Pregoeira 

9,  

MARCOS PORTUGAL ALVES LIMA - LAVA A 
JATO DO MARCAO. 

Licitante 

FRANCIEL ESSOA DA SILVA 
Membro quipe de apoio 

, 
MARILIA /NUNES DA SILVA 

Memb quipe de apoio 


	Page 1

