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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇOES
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 00712022

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois. às

nove horas, reuniu-se a Comissão de Licitação, designada pela Portaria n' 0112022, de três de

janeiro de 2022, com a finalidade de analisar as documentações enviada por fornecedores paru a

Contratação de empresa para implantação do sistema de abastecimento de água.

A Comissão passou a analisar a documentação enviada através do e-

mail cplpmsr@grnail.com. Apenas uma empresa teve o interesse em participar, no dia 09 de

fevereiro de 2022 as 16:43 a empresa MVDC EMPREENDIMENTOS, inscrito no CNPJ:

26.746.084/0001-09 enviou a sua documentação com a proposta, dentro do prazo estipulado no

edital.

Verificadas as informações enviadas pela empresa, à Comissão
constatou que apresentou a documentação conforme solicitada no Edital.

oProva de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;

oContrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de

eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompaúado
a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de

sociedades civis com ou sem fins lucrativos.Quando se tratar de empresa pública
será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - MEI;
oRegularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

oCertidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;

oCertidão Negativa de Debito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);

oCertidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;

oCertidão Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT);

.Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das

entidades (RG);

oRegistro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) iunto
ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da região da

sede da empresa;

rAtestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra

ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prilzos com o

objeto.

Passando para a análise da proposta a empresa apresentou o valor de

R$ 97.579,11 (noventa e sete mil quinhentos e setenta e nove reais e onze centavos) sendo abaixo
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do valor estimado pela administração. Havendo uma economia de R$ 1.368,85 (hum mil trezentos e
sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) do valor estimado.

Todos os presentes se manifestaram de acordo com a contratação
por terem verificado que os documentos apresentados estavam de acordo com as exigências legais
vigentes.

Dessa forma, a Comissão de Licitação concluiu pela legalidade da
contratação direta da prestação de serviços de engenharia, por estar sendo cumprido o disposto no
artigo 75,I da Lei Federal no 14.133121. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, do que
para constaÍ foi lavrada a presente ATA, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os
membros da Comissão.

Sucupira do Riachão - MA, 10 de fevereiro de 2022
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Agente de Apoio

Rua São José, N" 479, Centro - CEp: 65668-000 - CNPJ: 07.61,2.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

kl.w,W"1*,ko/n ú4


