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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 115/2021,
que deu origem a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 011/2021, tendo por objeto a Contratação de empresa de
engenharia civil para execução dos serviços de reforma da Escola C. E. Antonia Pereira Silva, localizada na sede do
município, interesse da Secretaria Municipal de Educação, ADJUDICA o objeto supra à empresa:

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,
podendo 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 21 de setembro 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 117/2021,
que deu origem a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 013/2021, tendo por objeto a contratação de empresa de
engenharia civil para execução dos serviços de reforma da Escola U. I. Gastão Vieira, localizada na sede do município,
interesse da Secretaria Municipal de Educação, ADJUDICA o objeto supra à empresa:
PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ N°: 31.457.905/0001-19), vencedora, perfazendo o valor
global da proposta de preços em R$ 128.075,11 (cento e vinte e oito mil setenta e cinco reais e onze 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,
podendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocações de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
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PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ N°: 31.457.905/0001-19), vencedora, perfazendo o valor
global da proposta de preços em R$ 68.839,01 (sessenta e oito mil oitocentos e trinta e nove reais e um centavo).
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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 27 de setembro de 2021.
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE CONTINUAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 013/2021.

Às 09:00 (nove) horas do dia 23 (vinte e três) de setembro 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 013/2021, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia civil para
execução dos serviços de reforma da Escola U. I. Gastão Vieira, localizada na sede do município, interesse da Secretaria
Municipal de Educação. 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 compareceu apenas a empresa PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ N°:
31.457.905/0001-19). 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, diante da ausência da empresa AD & JM SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA (CNPJ n°
36.865.799/0001-26), prezando pela lisura, transparência e pelo direito de defesa, a Comissão Permanente de Licitação
deliberou por suspender a sessão pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, para que haja possibilidade de registro de recurso,
remarcando a sessão para a presente data e horário. Nesta sessão, Devido à inexistência de interposição de recurso
contra o julgamento das da Habilitação, devidamente previsto no edital, o que suspenderia a continuidade do processo, a
Comissão Permanente de Licitação, deliberou pelo prosseguimento dos autos do processo. 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 a sessão para análise e julgamento da proposta de preços,
remarcando-a para as 14:00 horas da presente data. Retomando a sessão no horário previsto, a Comissão Permanente de
Licitação, após análise dos documentos da proposta de preços apresentados pela empresa PHOENIX
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ N°: 31.457.905/0001-19), 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 PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ N°: 31.457.905/0001-19), com valor global de R$
128.075,11 (cento e vinte e oito mil setenta e cinco reais e onze centavos). Diante da ausência da interposição de recurso,
a Comissão Permanente de Licitação continuou os trâmites legais do procedimento licitatório, declarando a empresa
PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ N°: 31.457.905/0001-19), vencedora, perfazendo o valor
global da proposta de preços em R$ 128.075,11 (cento e vinte e oito mil setenta e cinco reais e onze centavos). 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 14:45hs
(quatorze horas e quarenta e cinco minutos) do dia 23 (vinte e três) de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um).
Rafael Pires Borges
Presidente da CPL
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 013/2021.
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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
PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N°: 31.457.905/0001-19
Sigleidy Abreu Gomes
CPF nº 641.165.143-49
Sócio-Administrador
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 Educação, neste ato representada pela Secretária Municipal, Sra. Elisângela Lopes de Castro,
portadora do CPF n° 769.789.663-04, no uso de suas atribuições legais, amparado pelo Decreto Municipal nº 001/2021 e
004/2021 com base nas informações constantes na adjudicação da licitação na modalidade Tomada de Preços n°
011/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de reforma da
Escola C. E. Antonia Pereira Silva, localizada na sede do município, interesse da Secretaria Municipal de Educação, 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:
PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ N°: 31.457.905/0001-19), vencedora, perfazendo o valor
global da proposta de preços em R$ 68.839,01 (sessenta e oito mil oitocentos e trinta e nove reais e um centavo).
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.

Elisângela Lopes de Castro
CPF nº: 769.789.663-04
Secretária Municipal
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 Educação, neste ato representada pela Secretária Municipal, Sra. Elisângela Lopes de Castro,
portadora do CPF n° 769.789.663-04, no uso de suas atribuições legais, amparado pelo Decreto Municipal nº 001/2021 e
004/2021 com base nas informações constantes na adjudicação da licitação na modalidade Tomada de Preços n°
014/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de reforma da
Escola U. I. Remir Soares, localizada na sede do município, interesse da Secretaria Municipal de Educação, 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:
PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ N°: 31.457.905/0001-19), vencedora, perfazendo o valor
global da proposta de preços em R$ 103.597,17(cento e três mil quinhentos e noventa e sete reais e dezessete centavos).
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.
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Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de São Roberto-MA, em 27 de setembro de 2021.
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Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de São Roberto-MA, em 27 de setembro de 2021.

Página 4 de 4

Elisângela Lopes de Castro
CPF nº: 769.789.663-04
Secretária Municipal
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