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A Comissão passou a analisar a documentaçáo enüada através
clo e-mail cplpmsr@gmail.com. Apenas uma empresa teve o

interesse em paÉicipar, no dia 09 de fevereiro de 2022 as 16:43
a empresa MVDC EMPREENDIMENTOS, inscrito no CNPJ:
26.7 L6.OA4lOool-09 enviou a sua documentaçáo com a
proposta, dentro do prazo êstipulado no editê.I.

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

o Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica - Cartâo CNPJ;
. Contrato Social erE vigor (Consolidado), devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais;
exigirdo-se, no caso de sociedade por ações,
documentos de eleiçáo de seus administradores;
Estatuto Social devidamente registrado acompaDhado a
ultima ata de eleiçáo 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
Indiüdual - MEI;

o Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidáo
Conju!1ta Negativa De Débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União;

. Certidão Rs$rlaridade junto à secretaria de Estado da
Fazendâ Priblica Estadualj

. Cêrtidão Negativa de Débito do Município Sedê da
Empresâ (CND Municipal)i

. Certidão Nêgativa de Débitos juÍrto ao FGTS;

. Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

. Cópia da Céduta de Identidade dos sócios da empresa ou
dos representantes das enüdades (RG);

. RegÍstro/Certidão de inscriÇáo da edrpresa e do(s)
responsável(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional
de Engenharia Arquitetura e Agrohomia (CREA), da
rêgiáo da sede da empresa;

. Atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado devidamente
identtÍicada, em nome do licitante, relativo à execuçáo
de obra ou serviço de engenharia, compatível em
caracterGticas, quantidades e prazos com o objeto.

Pâssando para a análisê da proposta a empresa aprêsentou o
valor de R$ 97.579,17 (noventa e sete mil quinhentos e setenta
e nove r€ais e onze contavos) sendo abaixo do valor estimado
pela administraçào. 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 malifestaram de acordo com a

contrataÇão por terem verificado que os documentos
aprese[tados estavam de acordo com as exigências legais
vigentes.
Dessa forma, a Comissão de Licitaçáo concluiu pela legalidade

da contratação direta da prestaçáo de serviços de engenharia,
por estar sendo cumprido o disposto no artigo 75, I da Lei
Federal uq 14.133121. Nada mais havendo a tratar, foi
êncerrada a sessáo, do que para constar foi lawada a preseDte
ATA, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os
merrüros da Comissáo.

Sucupira do Riacháo - lú{, 10 de fevereiro de 2022

JOSE WARTEN BARBOSA DA STLVA
Agente d€ Contratâçáo

Arão de Noleto de Carvalho Neto
Àgente de Apoio

Isabel de Sousa Silva
Agente de Apoio
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TERMO DE RÂTIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
oo7-2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RÁTIFICO por este termo, a dispensa de licÍtaçáo ú" 07 nO22,
que tem como objeto a Contrataçào de empresa para
implantação do sistema de abastecimento de água, em favor da
proponente, MVDC EMPRIENDIMENTOS, ihscrito no CNPJ:
26.746.084/0001-09 no valor total de R$ 97.579,11 (noventa e
sete mil quinhentos e setenta e nove reais e onze centavos),
com base no artigo 75, I da Lei Federal ne 14.133/21e suas
alteraçôês posteriores, de acordo com parecer da Assessoria

Jurídica, e tendo em ústa os elementos que instruem o processo
no 356.34612022. Sucupira do Riacháo - MA, 11 de fevereiro de
2022. Watterlins Rodrigues de Azevedo, Prefeito Municipal.
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xDESPACHO DE RÁTIFTCAÇÃO . DISPENSA DE LICTTAçÃO X
N.' 08/2022

Ex,TRÁTO DÉ'SPÁCHO DE RATTIiIC.AçÃO I'E DISPENSA
Ref-: Processo Admb.istrativo n.0 358.348120221CPL
1. Dlspensa de Llcltaçào n.o O8/2O22;
2. Obleto: CoEtrataçâo de pessoa físlca para prestação de
§ervlços ra lnstalação e tlanutençáo preventlva e
corretlva em aparelhos de ar- condiclonados em prédlos
pú,bucos do hunlcíplo de Sucuplra do Rlacháo - MA,
3. CoÀFÀtada: TDELSON SILVA BARROSo
4. CPF: oO7.518.523-76;
5. valor contratual! R$ 17,42O,oO (dezessete Dll
quab.oceúto§ e ünte reai§),
Afigurando-me que o procedimento de contrataçáo epigrafado
encontra-se regulardente desenvolvido, e estando ainda
preseDte o interesse na contrataçào que deu ensejo à

irstauraçáo do processo, RATIFICo a decisão exarada I1o

Termo de dispensa de acordo com os seus próprios
fuDdaErentos.
Portanto, efetive-se a contratação, com Dispensa de licitaçáo,
segundo o disposto acirtra.
Sigam-se seus ulteriores termos. Publique-se no prazo legal.
Sucupira do Riacháo (MA), 14 de fevereiro de 2022.
KLÉVIA MARTA LIMA DE SOUSA
Secretárla Mun- dê AdmhústraÉo Geral
Portarla n.e OoSf2O2l

DESPACHO DE RÂTIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.o o9r2022

EXTRÁTO DESPACHO DE RATIFICAçÃO DE I'ISPEN§,A
Rêf.: Processo Administrativo n.a 359.34912022 I CPL
1. Dtspensa de Llcltagào u.r oglzo2zlcPlj
2. Objetor Contrataçáo de pessoa física para prest!çáo de
seÍvlÇo de solda, vlsando o atetrdlmento da adElnlstrâção
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