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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICTTAÇÕES
PROCESSO DE DTSPENSA DE LTCTTAÇÃO N.018/2022

Aos 06 (seis) dias do mês de abril do ano 2022 (dois mil e vinte e
dois), as l4:00 horas, reuniu-se a Comissão de Licitação, designada pela P ortaria no 0112022, de três de
janeiro de 2022, com a finalidade de analisar as documentações enviada por fomecedores para
contratação de empresa especializada para fomecimento de serviços de recarga e manutenção de
impressoras, destinados as Secretarias Municipais se Sucupira do Riachão - MA.

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

4. 2 . t Prova de inscrigão no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CaÍão CNPJ;
4.2.2 Contato Social em vigor (Consolidado), devidarnente registrado, em se tratando de sociedades

comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores;
Estahrto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes
devidamente registrados em se tÍatando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando
se tÍataÍ de ernpresa púbüca será apresentado ópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - MEI;
4.2. 3 Regularidade para com a FazeÍrda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
4. 2 .4 Ceúidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;
4. 2 . 5 Certidâo Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);
4.2.6 Certidão Negativa de Débitosjunto ao FGTS;
4. 2 . 7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
4. 2 . 8 Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das entidades (RG);

4.2.9 Atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito público ou privado
devidamente identificada, sm trome do licitante, relaúvo à execução do serviço, compâtível em

característicâs com o objeto.

Passando para a análise da proposta â empresâ apÍesentou o valor de
R$ 47.805,00 (quarenta e sete mil oitocentos e cinco reais) sendo abaixo do valor estimado pela
administração. Havendo uma economia de R$ 2.051,05 (dois mil cinquenta e um reais 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, por estar sendo cumprido o disposto no artigo 75,IÍ da Lei
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A Comissão passou a analisar a documentação enviada por Email,
apenas uma empresa teve o interesse em paÍicipaÍ, nos dias 03 de abril de 2022 as 08:40 e no dia 05
de abril de 20222 as 15:43, a pessoa juridica A. G. N. DA LIJZ - |,fr., inscrito no CNPJ:
11.242.79010001-38, enviou a sua docurnentação com a proposta, dentro do prazo estipulado no edital.
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Federal no 14.133121. Nada mais havendo a trataÍ, foi encerrada a sessão, do que para constar foi

lavrada a presente ATA, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros da Comissão.

Sucupira do Riachão - MA, 06 de abil de 2022.
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WARLEN
Agente de ContÍatação

Agente de Apoio

A DA SILVA
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Isabel de Sousa Silva

Agente de Apoio
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