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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021.

Às 08:00hs (oito horas) do dia 14 (quatorze) de junho 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 007/2021, que tem por objeto a Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s)
para execução dos serviços de implantação de Sistema Integrado de Contabilidade, Portal da Transparência, Folha de
Pagamento e Arrecadação, acompanhada de Assistência e Suporte Técnico, de interesse da Secretaria Municipal de
Administração. 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, publicado 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, compareceu apenas a empresa: SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA (CNPJ n° 09.295.258/0001-37),
neste ato representada pelo Sr. Jaylton da Silva Martins, Representante Legal, portador do CPF nº 005.742.063-22.
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 “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 30 (trinta) minutos para apreciação e julgamento da documentação
do credenciamento apresentados pelas empresas licitantes. Retomando a sessão as 8:45hrs (oito horas e quarenta e
cinco minutos), procedido com a apreciação e julgamento da documentação de credenciamento apresentada pelas
empresas licitantes presentes, a Comissão Permanente de Licitação deliberou: a) empresa SISTEMA DE LOCAÇÃO
CONTÁBIL LTDA (CNPJ n° 09.295.258/0001-37) devidamente “CREDENCIADA”. Todos os documentos para
credenciamento foram juntados aos autos do processo desta licitação e não foram devolvidos à empresa licitante. Após, o
presidente da CPL solicitou aos membros da equipe de apoio e a empresa licitante 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
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rubricassem a documentação apresentada. O que foi feito. Aberta a palavra, não houve manifestações. Em seguida 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 15:00 (quinze) horas da presente data. O
Presidente da CPL informou a todos os presentes que o envelope da “Proposta de Preço” ficará sob a guarda da CPL
onde permanecerá inviolado. Retomando a sessão as 15:05hrs (quinze horas e cinco minutos), procedido com a
apreciação e julgamento da documentação de Habilitação apresentada pela empresa licitante presente, a Comissão
Permanente de Licitação deliberou: a) “INABILITAR” a empresa SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA (CNPJ n°
09.295.258/0001-37), por descumprimento ao item: 7.2.2.4 do edital: “Comprovante de garantia de manutenção da
proposta {Caução em dinheiro (através do comprovante de depósito/transferência) ou em Títulos da Dívida Pública; ou
Seguro-garantia; ou Fiança Bancária}, no valor de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais), correspondentes a 1%
(um por cento) do valor estimado.” Diante disto, considerando que a empresa SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA
(CNPJ n° 09.295.258/0001-37) é a única concorrente neste certame, amparado pelo item 12.1.2.2 do edital: “Se todas as
proponentes forem inabilitadas, a administração poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para reapresentação de nova
documentação”, A Comissão Permanente de Licitação deliberou suspender a sessão abrindo prazo de 08 (oito) dias úteis
para apresentação de nova documentação de habilitação por parte da empresa SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL
LTDA (CNPJ n° 09.295.258/0001-37), ficando a sessão remarcada para as 09:00 (nove) horas do dia 22 de junho de
2021. O Presidente da CPL informou a todos os presentes que o envelope da “proposta de preços” ficará sob a guarda da
CPL onde permanecerá inviolado. 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 15:35hs (quinze horas e trinta e cinco minutos) do dia 14 (quatorze) de Junho 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

SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA
Jaylton da Silva Martins
Representante Legal
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Rodrigo Batista Lira
Membro da equipe de apoio

