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Às O9:00 horas do dia oaze de feverelro do ano de dols mll e wlate e dols,
(lIlO2/20221 esteve reunida a Comissão Permanente de Licitaçâo da Prefeitura
Municipal de Sucupira do Riachão, Estado do Maranháo, situada na Rua São
José, n" 477, Centro, Sucupira do Riacháo/MA, designada pela Portaria n. 101
de 22 de setembro d,e 2021, compostâ pelos membros: JOAÉ WARLEIII
BARBO§A DA SILVA, ARÃO NOLETO DE CARVALHO NETO E I§IIBEL DE
SOU§A §ILVA, sob a presidência do primeiro, para recebimento dos envelopes
de H,ABILITAçÃO e dac PROPO§ITAS, referente à Licitaçáo na modalidade
CON/ITE sob o n" OL/2O22 que tem como objeto à contrataçdo d.e empresa para
prestaçdo d.e seruiços em manutençAo de poços artesianos, reseruatóios e redes
de distibuiçao de água da municipalidade, tipo Menor Preço Global, regida sob
o regime de execuçáo empreitada por preÇo global, onde compur.receram os
seguintes proponentes: U - CONSTRUTORA M. S. LTDA, inscrita no CNPJ n"
08.808. 191/O001-24; 2l - BRT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n'
14.692.20110001-01; 3) - HENRIQUE FREITAS CARVALHO FEITOSA & CIA
LTDA, inscrita no CNPJ rf 74.936.646/000 l-9O. Ato seguinte foi identifrcado os
representantes das licitantes presentes verificando seus poderes junto a sessão
supracitada, foram abertos os envelopes de n'01 contendo a documentaçáo de
habilitaçáo exigidos no Edital, após anáIise, constatou-se que as licitantes
cumpriram todos os itens da fase de habilitaçáo. Dando continuidade, as
licitantes renunciaram o direito de interpor recursos â fase de habilitaçào para
que o processo tenha imediato prosseguimento. Superada a fase de habilitâção,
foram abertos os envelopes de número 2 contendo â proposta de preços das
licitantes, os quâis apresentarâm os seguintes valores globais: licitante 1l -
CONSTRUTORA M. S. LTDA, Valor da Proposta R$ 142.800,00 (cento e
quârentâ e dois mil e oitocentos reais), licitante 2l - BRT CONSTRUTORA LTDA,
Valor da Proposta R$ i4f .960,00 (cento e quarentâ e um mil novecentos e
sessenta reais), licitante 3) - HENRIQUE FREITAS CARVALHO FEITOSA & CLA
LTDA, Valor da Proposta RS 139.440,00 (cento e trinta e nove mil quatrocentos
e quarenta reais), diante o exposto foi declarado vencedora â licitante 3l -
HENRIQUE FREITAS CARVALHO FEITOSA & CIA LTDA, a quâl âpresentou
proposta com menor valor global de R$ 139.44O,(X) (cento e trintâ e nove mil
quatrocentos e quarenta reais), ocasião em que os proponentes presentes
renunciaram o direito de interpor recursos ao resrÍtado da Licitaçâo. Nada mais
havendo o relatar, senhor presidente e os demais membros, deram por
encerrado os trabalhos, e pâra que tudo que se passou na presente reunião,
ficasse registrado, foi la!Íada a presente ATA, que vai assinada por todos os
membros da Comissão Permanente de Licitaçâo e pelos licitântes preseÍrtes.
Sede da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão aos
11 de fevereiro de 2022.

LEN BARBOSA DA SILVAE
Presidente - CPL @
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ARÃO NOLETO DE CARVALHO NETO
Membro - CPL

Rêpre!êtrtante Legal da! Llcltantêr:

ANTONIO MA A SILVA SANTOS

BRUNO G DA SILVA MOTA

ISAE}EL DE SOUSA SILVA
Membro - CPL
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