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.
Às 09:00hs (nove horas) do dia 14 (quatorze) de abril 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 002/2021, que tem por objeto a contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s)
para execução dos serviços técnicos de Assessoria, Consultoria, Planejamento, Sistemas de Informações, Auditoria e
Treinamentos em Saúde, destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 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. Estava presente nesta
sessão apenas a empresa V J DE OLIVEIRA (CNPJ n° 04.508.905/0001-28), neste ato representada pelo Sr. Gabriel
Teixeira Silva, portador do CPF nº 608.224.563-62. 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. Na sessão anterior, acatando a solicitação formalizada pela empresa V J DE OLIVEIRA (CNPJ n°
04.508.905/0001-28) e amparada pelo Art. 48 da lei 8666/93, bem como o item 12.1.2.2 do edital, a Comissão Permanente
de Licitação deliberou por prorrogar por igual e sucessivo período o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de
nova documentação de habilitação por parte da empresa V J DE OLIVEIRA (CNPJ n° 04.508.905/0001-28), ficando a
sessão de continuação remarcada para a presente data. Na presente Sessão o Presidente da CPL solicitou a empresa
licitante a entrega do envelope contendo a nova documentação de habilitação, devidamente lacrado e rubricado no fecho,
o que foi feito. Em seguida o Presidente da CPL partiu para abertura do referido envelope. Aberto o envelope, o Presidente
da CPL solicitou ao representante da empresa, bem como aos demais membros que rubricassem todas as paginas da
nova documentação de habilitação apresentada, o que foi feito. Diante disto a Comissão Permanente de Licitação
deliberou por suspender a sessão para apreciação e julgamento dos novos documentos da Habilitação apresentados pela
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empresa V J DE OLIVEIRA (CNPJ n° 04.508.905/0001-28), remarcando a sessão para as 15:00 (quinze) horas da
presente data. Retomando a sessão no horário previsto, e procedido com a análise dos novos documentos de habilitação
apresentados, a Comissão Permanente de Licitação deliberou: a) “HABILITAR” a empresa V J DE OLIVEIRA (CNPJ n°
04.508.905/0001-28), cumprindo com todas as exigências editalícias. Em seguida o Presidente da CPL solicitou que o
representante da empresa licitante e os demais membros da CPL fizessem vista ao envelope da “Proposta de Preços” a
fim de verificar a inviolabilidade do mesmo. O que foi feito. Logo a pós o Presidente da CPL partiu para abertura do
referido envelope, em seguida o Presidente da CPL solicitou para que o representante da empresa licitante e os demais
membros da CPL rubricassem todas as páginas da proposta de preços. O que foi feito. Prosseguindo, a Comissão
Permanente de Licitação deliberou por suspender novamente a sessão tendo em vista a apreciação e julgamento dos
documentos da proposta de preços apresentados, ficando a sessão remarcada para as 09:00 (nove) horas do dia 15 de
abril de 2021. 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
10:05hs (dez horas e cinco minutos) do dia 14 (quatorze) de abril 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
V J DE OLIVEIRA
CNPJ n° 04.508.905/0001-28
Gabriel Teixeira Silva
CPF nº 608.224.563-62
Representante Legal
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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. Na sessão anterior a Comissão Permanente de Licitação deliberou por suspender a sessão para
apreciação e julgamento dos documentos da proposta de preços apresentados, ficando a sessão remarcada para a
presente data. Na presente sessão a Comissão Permanente de Licitação, após análise dos documentos da proposta de
preços apresentados pela empresa V J DE OLIVEIRA (CNPJ n° 04.508.905/0001-28), em observância aos critérios
estabelecidos em edital, no uso de suas atribuições legais, deliberou: a) Classificar em 1º (primeiro) lugar, a proposta de
preços da empresa V J DE OLIVEIRA (CNPJ n° 04.508.905/0001-28), com valor global de R$ 216.000,00 (duzentos e
dezesseis mil reais). Diante da ausência da interposição de recurso, a Comissão Permanente de Licitação continuará os
trâmites legais do procedimento licitatório, declarando a empresa V J DE OLIVEIRA (CNPJ n° 04.508.905/0001-28),
vencedora, perfazendo o valor global da proposta de preços em R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais). O critério
para a classificação da proposta 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 09:25hs
(nove horas e vinte e cinco minutos) do dia 15 (quinze) de abril 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
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Representante Legal
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