MUNIcipIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAAO GOVERNAMENTAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAC6ES -CPL

ATA DA SESSAO PUBLICA DA TOMADA DE PRECOS N° 006/2019.

ATA

DA

SESSA0

PUBLICA

DE

LICITACAO

NA

MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 006/2019.

a

As 08:00hs (oito horas) do dia 28 (vinte e oito) de novembro de 2019 (dois mil e
dezenove), na sala de reuniao da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar, situada na
Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambad, n° 15, Vila Nazar6, Cep 65.130-000,
Pago do Lumiar (MA), reuniram-se o Sr. Antonio Maciel Pires Borges, presidente d: CEL,
Sr. Raiza Lima Moreira e Sr. Tassio Vinicius Silva Marinho, membros da comissao,
designados conforme portaria ng 833/2019, de 02 de agosto de 2019, constante nos
autos deste processo, para realizarem os procedimentos inerentes a licitag5o na
modalidade TOMADA DE PRECOS nQ 006/2019, que tern por objeto Contrata9ao de
empresa especializada para execu9ao das obras de reforma e ampliagao do mercado
municipal
de
Pago
do
Lumiar~MA
(Termo
de
Compromisso
n9
785842/2013/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA),

de interesse da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento. Estava ainda presente
nesta sessao, na qualidade de ouvinte, o Sr. Alvaro Sousa Rodrigues, CPF nQ
075.410.583-00 (doc. anexo). 0 aviso contendo o resumo do edital foi afixado no quadro
de avisos localizado no pr6dio desta Prefeitura Municipal, publicado no Diario Oficial da
Uniao-DOU, Diario Oficial do Estado-DOE, Diario Oficial do Municfpio-DOM, divulgado no

jornal
0
Estado do Maranhao e no sitio oficial do poder executivo
(www.pacodolumiar.rna.gov.br), sendo devidamente publicado em conformidade com a
legislagao vigente, conforme documentos comprobat6rios constantes nos autos deste

a

processo. Adquiriu o edital deste certame a empresa devidamente identificada no
``Termo de Recebimento do Edital", constante nos autos do processo. Vencido o horario
previsto para a abertura da sessao, e verificada a presenga do presidente da CPL e de
todos os membros, o presidente da CPL deu infcio a sessao, esclarecendo aos presentes a
sistematica desta modalidade e seus aspectos legais. 0 presidente da CPL solicitou a
todos os presentes que permanecessem ate o t6rmino deste certame para assinarem a
ata, para fins de comprovagao desta sessao ptiblica. Nesta sessao, compareceu apenas a
empresa: VCR CONSTRUC6ES E SERVICOS LTDA -EPP (CNPJ n° 15.447.556/0001-06). 0

presidente da CPL solicitou a empresa licitante, a entrega dos documentos necessarios
para credenciamento e representagao, os envelopes "Habilitagao" contendo as
documentag6es para habilitacao e os envelopes ``Proposta de Pre9os" contendo as

propostas de pre9os. Ap6s analise dos documentos apresentados para credenciamento e
representacao, juntad6s aos autos deste processo, o presidente da CPL declarou: o
rebresentarite d-a empresa VCR CONSTRUC6ES E SERVICOS LTDA -EPP ``credenciada", a

qual se fez representar atrav6s do Sr. Hildac Bastos Pereira Junior, portador da Cedula
de ldentidad6 nQ 1060859995 SE|UPC/MA e do CPF nQ 280.370.223-15. Todos os

documentos para credenciamento foram juntados aos autos do processo desta licitagao
e nao foram devolvidos a empresa licitante. Ap6s, o presidente da CPL solicitou aos
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membros da equipe da CPL e a empresa licitante que rubricassem os fechos dos
envelopes "Habilita9ao'' e ``Proposta de Pregos" que conferissem sua inviolabilidade. 0

que foi feito. 0 presidente da CPL, em prosseguimento, passou para abertura do
envelope ``Habilita9ao", contendo os documentos de habilitacao, colocando a disposigao
dos presentes para analise, determinando que a empresa licitante e os membros da CPL
rubricassem a documentagao apresentada. 0 que foi feito. Aberta a palavra, nao houve
manifesta96es. Procedeu-se a analise da documenta9ao de habilitagao da empresa
licitante e constatou-se que todos os requisitos necessarios para habilitagao exigidos no
edital foram atendidos, portanto, a Comissao Permanente de Licitagao, no uso de suas

a

atribuig6es legais, deliberou: a) Habilitar a empresa VCR CONSTRUC6ES E SERVICOS

LTDA - EPP. Dando continuidade, o presidente da CPL, passou a abertura do envelope
``Proposta de Pregos'', contendo a proposta de precos da empresa supramencionada,

colocando a disposigao dos presentes para rubrica e analise. 0 que foi feito. Aberta a
palavra, nao houve manifestag6es. 0 presidente, amparado pelo item 12.1.1.3 do edital,
deliberou suspender a sessao para analise da PROPOSTA DE PRECOS constantes no item
10 do edital. 0 presidente marcou a data de 02 (dois) de dezembro de 2019 (dois mil e
dezenove) as 09:00hs (nove horas), para continuagao dos trabalhos. Nada mais havendo
a registrar em ata, o presidente encerrou a sessao. Eu, Raiza Lima Moreira, lavrei a

presente ata que, datada, lida e achada conforme assino, 6 assinada pelo presidente da
CPL, membros da equipe de apoio e demais presentes. Comissao Permanente de
Licitagao da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar, Estado do Maranhao, as 12:25hs
(doze horas e vinte e cinco minutos) do dia 28 (vinte e oito) de novembro de 2019 (dois
mil e dezenove).

a

Presidente da CPL

RdELL#RE
Membro da CPL

Tassio Vini

arinho

Membro da

"RcOIVsTbfngT!

LTDA -EPP

Empresa licitante
Hildac Bastos Pereira Junior
Representante credenciado
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