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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.
.
Às 08:00hs (oito horas) do dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2021 (dois mil e vinte e um), na sala de reunião da Prefeitura
Municipal de São Roberto, situada na Praça Dois Poderes, s/nº, Centro, CEP: 65.758-000, São Roberto (MA), reuniram-se
o Sr. Rafael Pires Borges, presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, portador do CPF nº 053.527.163-84,
Sra. Eliane Leite Magalhães, como secretária da Comissão Permanente de Licitação - CPL, portadora do CPF nº
951.461.803-34, Sr. Markenned Soares de Souza, portador do CPF nº 034.936.943-77, e o Sr. Rodrigo Batista Lira,
portador do CPF nº 062.539.303-11, membros da equipe de apoio, designados conforme portaria nº 007/2021-GAB, de 04
de janeiro de 2021, constante nos autos deste processo, para realizarem os procedimentos inerentes à licitação na
modalidade Tomada de Preços nº 006/2021, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia civil para
execução dos serviços de elaboração de projeto executivo para recuperação de estradas vicinais no município de São
Roberto-MA, conforme plano de trabalho do convênio SICONV nº 027077/2020 (Celebrado entre a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL e Município de São Roberto-MA), oriundo do Contrato de Repasse nº 908624/2020/MDR/ CAIXA, de interesse
da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Transporte. O aviso contendo o resumo do edital foi
afixado no quadro de avisos localizado no prédio desta Prefeitura Municipal, publicado no Diário Oficial do Município DOM, divulgado no jornal O Estado do Maranhão e no sítio oficial do poder executivo (www.saoroberto.ma.gov.br), sendo
devidamente publicado em conformidade com a legislação vigente, conforme documentos comprobatórios constantes nos
autos deste processo. Adquiriram o edital deste certame as empresas devidamente identificadas no “Termo de
Recebimento do Edital”, constante nos autos do processo. Nesta sessão, compareceram as empresas: E DE J DA SILVA
EIRELI-EPP (22.086.632/0001-52), neste ato representada pelo Sr. Francisco Amaral Filho, Representante Legal, portador
do CPF nº 215.956.403-63; COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA (15.207.818/0001-57), neste ato representada pelo Sr.
Ricardo da Cruz Costa, Representante Legal, portador do CPF nº 608.944.973-32. Participou desta sessão como ouvinte a
Sra. Priscila Oliveira Rocha , portadora do CPF nº 043.727.643-08. Vencido o horário previsto para a abertura da sessão, e
verificada a presença do presidente da CPL e de todos os membros da equipe de apoio, o presidente da CPL deu início a
sessão, esclarecendo aos presentes à sistemática desta modalidade e seus aspectos legais. O presidente da CPL solicitou
a todos os presentes que permanecessem até o término deste certame para assinarem a ata, para fins de comprovação
desta sessão pública. O presidente da CPL solicitou às empresas licitantes, a entrega dos documentos necessários para
credenciamento e representação, os envelopes “Habilitação” contendo as documentações para habilitação e os envelopes
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“Proposta de Preços” contendo as propostas de preços, devidamente lacrados. O presidente da CPL solicitou aos
representantes presentes, bem como aos demais membros que rubricassem todas as páginas da documentação do
credenciamento apresentado. O que foi feito. Após, o Presidente da CPL deliberou suspender a sessão por 15 (quinze)
minutos para apreciação e julgamento da documentação do credenciamento apresentados pelas empresas licitantes.
Retomando a sessão as 8:20hrs (oito horas e vinte minutos), procedido com a apreciação e julgamento da documentação
de credenciamento apresentada pelas empresas licitantes presentes, a Comissão Permanente de Licitação deliberou: a)
empresa E DE J DA SILVA EIRELI-EPP (22.086.632/0001-52), devidamente “CREDENCIADA”. b) empresa COSTA CRUZ
CONSTRUÇÕES LTDA (15.207.818/0001-57), devidamente “CREDENCIADA”. Logo em seguida, ás 08:25 (oito horas e
vinte e cinco minutos), adentrou ao recinto o representante de uma Terceira empresa, Solicitando participar do presente
certame, o que lhe foi negado tendo em vista a sessão já ter sido iniciada. Todos os documentos para credenciamento
foram juntados aos autos do processo desta licitação e não foram devolvidos as empresas licitantes. Em seguida, o
presidente da CPL solicitou aos membros da equipe de apoio e as empresas licitantes que rubricassem os fechos dos
envelopes “Habilitação” e “Proposta de Preços” que conferissem sua inviolabilidade. O que foi feito. O presidente da CPL,
em prosseguimento, passou para abertura dos envelopes “Habilitação”, contendo os documentos de habilitação,
colocando à disposição dos presentes para análise, determinando que as empresas licitantes e os membros da CPL
rubricassem a documentação apresentada. O que foi feito. Aberta a palavra, apenas o representante da empresa COSTA
CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA (15.207.818/0001-57) manifestou por escrito as alegações a serem observadas quanto aos
documentos de habilitação das empresas licitante concorrente. Em seguida, levando em consideração o grande volume de
documentos, o Presidente da CPL deliberou por suspender a sessão para apreciação e julgamento dos documentos da
Habilitação apresentados pelas empresas licitantes presentes, remarcando a sessão para as 14:00 (quatorze) horas do dia
31 (trinta e um) de maio 2021. O Presidente da CPL informou a todos os presentes que os envelopes da “Proposta de
Preços” ficarão sob a guarda da CPL onde permanecerão inviolados. Nada mais havendo a registrar em ata, o presidente
da CPL encerrou a sessão. Eu, Eliane Leite Magalhães, lavrei a presente ata que, datada, lida e achada conforme assino,
é assinada pelo presidente da CPL, membros da CPL e demais presentes. Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de São Roberto, Estado do Maranhão, às 09:50hs (nove horas e cinquenta minutos) do dia 25 (vinte e
cinco) de maio de 2021 (dois mil e vinte e um)
Rafael Pires Borges
Presidente da CPL
Eliane Leite Magalhães
Secretária - Membro da equipe de apoio

Rodrigo Batista Lira
Membro da equipe de apoio
E DE J DA SILVA EIRELI-EPP
CNPJ N°: 22.086.632/0001-52
Francisco Amaral Filho
CPF nº 215.956.403-63
Representante Legal
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº: 15.207.818/0001-57
Ricardo da Cruz Costa
CPF nº 608.944.973-32
Representante Legal
Priscila Oliveira Rocha
CPF nº 043.727.643-08
Ouvinte
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Markenned Soares de Souza
Membro da equipe de apoio
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Às 14:00hs (quatorze horas) do dia 31 (trinta e um) de maio de 2021 (dois mil e vinte e um), na sala de reunião da
Prefeitura Municipal de São Roberto, situada na Praça Dois Poderes, s/nº, Centro, CEP: 65.758-000, São Roberto (MA),
reuniram-se o Sr. Rafael Pires Borges, presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, portador do CPF nº
053.527.163-84, Sra. Eliane Leite Magalhães, como secretária da Comissão Permanente de Licitação - CPL, portadora do
CPF nº 951.461.803-34, Sr. Markenned Soares de Souza, portador do CPF nº 034.936.943-77, e o Sr. Rodrigo Batista
Lira, portador do CPF nº 062.539.303-11, membros da equipe de apoio, designados conforme portaria nº 007/2021-GAB,
de 04 de janeiro de 2021, constante nos autos deste processo, para realizarem os procedimentos inerentes à licitação na
modalidade Tomada de Preços nº 006/2021, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia civil para
execução dos serviços de elaboração de projeto executivo para recuperação de estradas vicinais no município de São
Roberto-MA, conforme plano de trabalho do convênio SICONV nº 027077/2020 (Celebrado entre a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL e Município de São Roberto-MA), oriundo do Contrato de Repasse nº 908624/2020/MDR/ CAIXA, de interesse
da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Transporte. O aviso contendo o resumo do edital foi
afixado no quadro de avisos localizado no prédio desta Prefeitura Municipal, publicado no Diário Oficial do Município DOM, divulgado no jornal O Estado do Maranhão e no sítio oficial do poder executivo (www.saoroberto.ma.gov.br), sendo
devidamente publicado em conformidade com a legislação vigente, conforme documentos comprobatórios constantes nos
autos deste processo. Adquiriram o edital deste certame as empresas devidamente identificadas no “Termo de
Recebimento do Edital”, constante nos autos do processo. Nesta sessão, compareceram as empresas: E DE J DA SILVA
EIRELI-EPP (22.086.632/0001-52), neste ato representada pelo Sr. Francisco Amaral Filho, Representante Legal, portador
do CPF nº 215.956.403-63; COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA (15.207.818/0001-57), neste ato representada pelo Sr.
Ricardo da Cruz Costa, Representante Legal, portador do CPF nº 608.944.973-32. Na sessão anterior, o Presidente da
CPL deliberou suspender a sessão até a presente data para apreciação e julgamento dos documentos da habilitação
apresentados pelas empresas licitantes. Na presente sessão, inicialmente o Presidente da CPL solicitou a todos os
presentes que verificassem novamente a inviolabilidade dos envelopes contendo as “Propostas de Preços”, o que foi feito.
Em seguida a Comissão Permanente de Licitação informou a todos que concluiu a análise dos documentos de habilitação,
declarando o seguinte resultado: a) “HABILITAR COM RESALVAS” a empresa E DE J DA SILVA EIRELI-EPP
(22.086.632/0001-52), por apresentar “Certidão Negativa Municipal” vencida, por este motivo, amparado pelo Art. 43 da Lei
Complementar Federal nº 123/06, será disponibilizado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização e apresentação
de novo documento Válido. b) “HABILITAR” a empresa COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA (15.207.818/0001-57),
cumprindo com todas as exigências do edital. O presidente da CPL, em prosseguimento, indagou das empresas licitantes
presentes se desejavam interpor recurso contra a fase de habilitação. Os representantes legais das empresas presentes
responderam negativamente, ficando assim comprovada a desistência expressa de interposição de recurso, através da
assinatura desta ata - lavrada no término desta sessão. Prosseguindo com a sessão, o Presidente da CPL solicitou aos
presentes que verificassem novamente a inviolabilidade dos envelopes “Proposta de Preços”. O que foi feito. Em seguida,
o Presidente da CPL passou para a abertura dos envelopes das propostas de preços apresentados pelas empresas
licitantes presentes, solicitando que o representante e os demais membros da CPL rubricassem todas as páginas da
referida proposta de preços. O que foi feito. Em seguida o presidente da CPL deliberou suspender a sessão por 2:00
(duas) horas, para apreciação e julgamento dos documentos das propostas de preços, remarcando a sessão para às
16:15 (dezesseis horas e quinze minutos) da presente data. Retomando a sessão as 16:15 (dezesseis horas e trinta e
quinze minutos), procedido com a apreciação e julgamento da documentação das Propostas de Preços apresentadas
pelas empresas licitantes presentes, a Comissão Permanente de Licitação deliberou: a) “CLASSIFICAR EM 1º (PRIMEIRO
LUGAR)” a Proposta da empresa E DE J DA SILVA EIRELI-EPP (22.086.632/0001-52), com valor global de R$ 29.290,85
(Vinte e nove mil duzentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos); b) “CLASSIFICAR EM 2º (SEGUNDO LUGAR)” a
Proposta da empresa COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA (15.207.818/0001-57), com valor global de R$ 29.491,80
(Vinte e nove mil duzentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos). O presidente da CPL, em prosseguimento, indagou
das empresas licitantes presentes se desejavam interpor recurso contra a fase da Proposta de Preços. Os representantes
legais das empresas presentes responderam negativamente, ficando assim comprovada a desistência expressa de
interposição de recurso, através da assinatura desta ata - lavrada no término desta sessão. Dando continuidade, a
Comissão Permanente de Licitação, deliberou pelo prosseguimento dos autos do processo licitatório, declarando a
empresa E DE J DA SILVA EIRELI-EPP (22.086.632/0001-52) vencedora, perfazendo o valor global da proposta em R$
29.290,85 (Vinte e nove mil duzentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos. O critério para a classificação da proposta
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foi o de menor preço, após verificada a sua compatibilidade com o preço estimado. Nada mais havendo a registrar em ata,
o presidente da CPL encerrou a sessão. Eu, Eliane Leite Magalhães, lavrei a presente ata que, datada, lida e achada
conforme assino, é assinada pelo presidente da CPL, membros da CPL e demais presentes. Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de São Roberto, Estado do Maranhão, às 16:43hs (dezesseis horas e quarenta e três
minutos) do dia 31 (trinta e um) de maio de 2021 (dois mil e vinte e um)
Rafael Pires Borges
Presidente da CPL
Eliane Leite Magalhães
Secretária - Membro da equipe de apoio
Markenned Soares de Souza
Membro da equipe de apoio
Rodrigo Batista Lira
Membro da equipe de apoio
E DE J DA SILVA EIRELI-EPP
CNPJ N°: 22.086.632/0001-52
Francisco Amaral Filho
CPF nº 215.956.403-63
Representante Legal
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº: 15.207.818/0001-57
Ricardo da Cruz Costa
CPF nº 608.944.973-32
Representante Legal

O Município de São Roberto/MA, através da Prefeitura Municipal de São Roberto por meio do Presidente da CPL no uso
de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 1° da Portaria nº 007/2021-GAB, de 04 de janeiro de 2021, torna público
aos interessados, o resultado do julgamento da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2021, tendo por objeto
a Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de elaboração de projeto executivo para
recuperação estradas vicinais no município de São Roberto-MA, conforme plano de trabalho do convênio SICONV nº
027077/2020 (Celebrado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e Município de São Roberto-MA), oriundo do Contrato de
Repasse nº 908624/2020/MDR/ CAIXA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e
Transporte.
Atendidos todos os dispositivos previstos na legislação vigente, em especial às luzes da Lei nº 8.666/93 e ulteriores
alterações, bem como, demais condições estabelecidas no edital e considerando que o critério de julgamento da(s)
proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) participante(s) habilitada(s) na licitação acima identificada foi do
tipo menor preço, o Presidente da CPL deliberou pelo seguinte resultado:
E DE J DA SILVA EIRELI-EPP (22.086.632/0001-52) vencedora, perfazendo o valor global da proposta em R$ 29.290,85
(Vinte e nove mil duzentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos).
Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Prefeitura Municipal de São Roberto - MA, em 02 de Junho de 2021.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de São Roberto, Estado do Maranhão, através do
presidente da CPL infra-assinado, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 1° da Portaria nº
007/2021-GAB, de 04 de janeiro de 2021, considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo no 055/2021,
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que deu origem a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2021, tendo por objeto a Contratação de empresa de
engenharia civil para execução dos serviços de elaboração de projeto executivo para recuperação estradas vicinais no
município de São Roberto-MA, conforme plano de trabalho do convênio SICONV nº 027077/2020 (Celebrado entre a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e Município de São Roberto-MA), oriundo do Contrato de Repasse nº 908624/2020/MDR/
CAIXA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Transporte, adjudica o objeto
supra à empresa:
E DE J DA SILVA EIRELI-EPP (22.086.632/0001-52), perfazendo o valor global da proposta em R$ 29.290,85 (Vinte e
nove mil duzentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos).
Por fim, cumpre destacar que fica resguardado ao poder executivo municipal de São Roberto-MA, representado pela
prefeita municipal, o direito de revogar esta licitação.
Por razões de interesse público, suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocações de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme preceitua o artigo 49, da Lei
Federal nº 8.999/93 e ulteriores alterações.
Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Prefeitura Municipal de São Roberto - MA, em 03 de junho de 2021.
HOMOLOGAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SÃO ROBERTO-MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, situada na Praça Dois
Poderes, S/N, Centro, CEP: 65.758-000, São Roberto-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.348/0001-00, por meio da
Secretaria Municipal de Administração, neste ato representada pelo Secretário Municipal, Sr. Pedro Henrique Trabulsi
Martins, portador do CPF n° 048.526.173-17, no uso de suas atribuições legais, amparado pelo Decreto Municipal nº
001/2021 e com base nas informações constantes na adjudicação da licitação na modalidade Tomada de Preços n°
006/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de elaboração de
projeto executivo para recuperação estradas vicinais no município de São Roberto-MA, conforme plano de trabalho do
convênio SICONV nº 027077/2020 (Celebrado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e Município de São Roberto-MA),
oriundo do Contrato de Repasse nº 908624/2020/MDR/ CAIXA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Serviços
Públicos, Urbanismo e Transporte, e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o objeto acima identificado à empresa:

Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial - art. 6º, XIII da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores - e sítio deste
poder executivo (www.saoroberto.ma.gov.br), para que surta seus legais e efeitos jurídicos.
Secretaria Municipal de Finanças, Prefeitura Municipal de São Roberto-MA, em 10 de junho de 2021.
Pedro Henrique Trabulsi Martins
CPF nº: 048.526.173-17
Secretário Municipal de Finanças
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E DE J DA SILVA EIRELI-EPP (22.086.632/0001-52), perfazendo o valor global da proposta em R$ 29.290,85 (Vinte e
nove mil duzentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos).

