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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO

CNPJ: 01.631.086/0001-13

Às 11:OOhs(onze) horas do dia 22 do mês de Março do ano de 2016, na
Comissão Permanente de Licitação, situada no prédio da Câmara Municipal de
Santana do Maranhão, com sede à Rua do Comercio; S/N, Centro, Santana do
Maranhão, reuniram-se o Pregoeiro o Senhor Raimundo Nonato Silva Junior, e os
integrantes da equipe de apoio: Maria da Luz Oliveira Braga e Ana Maria Costa de
Jesus, designados conforme portaria em anexo, com a finalidade de apurar as
propostas dos interessados no processo licitatório nO02/2016, modalidade Pregão
Presencial, tipo Menor Preço, por lote, regida pela Lei nO10.520/2002, subsidiada pela
Lei 8.666/93, e alterações posteriores, assim como seus demais decretos que legislam
sobre o assunto, visando sobre a Aquisição de Materiais de Expediente, para atender
as necessidades da Câmara Municipal de Santana do Maranhão. Adquiriu o edital a
empresa: MALTA COMERCIO LTOA - ME, conforme identificado no "Termo de
Recebimento de Edital" constante nos autos deste processo. Às 11:OOhs(onze) horas,
foram iniciados os trabalhos de credenciamento, sendo apresentado a seguinte
empresa: MALTA COMERCIO LTOA - ME representado por meio de Procuração o
Senhor Raimundo Nonato do Vai Filho, RG: 376249943 SSP/MA e CPF: 783.331.053-
00, a empresa apresentou os documentos comprobatórios para representá-Ia, sendo
considerada credenciada à participar do certame com poderes para formular propostas,
lances e interpor recursos. r

o Pregoeiro de posse do envelope de proposta esclareceu a forma de como o
trabalho seriam conduzidos, sendo assim, procedida a abertura do envelope de
Proposta, que lida e exibida ao presente, e examinada de acordo com critérios legais e
do Edital, a empresa MALTA COMERCIO LTOA - ME apresentou a planilha de preços
global conforme em anexo sendo um valor global de todos os itens de R$ 92.777,70
(Noventa e Dois Mil Setecentos e Setenta e Sete Reais e Setenta Centavos). O
Pregoeiro considerou a proposta aceita, em conformidade com o edital classificando a
empresa para a próxima fase dando início aos lances verbais, registrados em mapas
em anexo, não houve negociação com a empresa MALTA COMERCIO LTOA - ME,
foi perguntado a empresa se iria interpor recursos contra a fase de proposta de preços,
o que impossibilitaria a abertura do envelope "Documentação" a licitante respondeu
negativamente.

Encerrada a Etapa de abertura de proposta e lances verbais foi aberto osA,t;
documentos de habilitação da empresa vencedora de todos os ANEXOS a empresa ~
MALTA COMERCIO LTOA - ME apresentou os documentos previstos no edital para ~Sf
este certame sendo a empresa portanto indicada para a adjudicação. Foi perguntado r\~
ao licitante se iria interpor recurso contra a fase de habilitação, o que impossibilitaria a
continuidade dos atos, ele respondeu negativamente. Nada mais havendo a ser,
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tratado, foi encerrada a sessão, da qual eu, Raimundo Nonato Silva Junior,
Pregoeiro, lavrei a presente ata que depois de conferida, vai assinada por mim e todos
os presentes. Santana do Maranhão, Estado do Maranhão, em 22 de fevereiro de
2016. I

Membro da Comissão
Raimundo Nonato Silva Junior
Maria da Luz Oliveira Braga

Ana Maria Costa de Jesus
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