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ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO

corwrTE N" o2l2o22lcPl

As 09:00 horas do dia vinte e quatro de março do ano de dois mil e vinte e
dois, (2410312022) esteve reunida a Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riacháo, Estado do Maranháo, situada na
Rua Sáo José, n" 477, Centro, Sucupira do Riacháo/MA, designada pela
Portaria n" 107 de 22 de setembro de 2O2I, composta pelos membros: JOSÉ
WARLEN BARBOSA DA SILVA, ARÃO NOLETO DE CARVALHO NETO t
ISABEL DE SOUSA SILVA, sob a presidência do primeiro, para recebimento
dos envelopes de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, referente à Licitação na
modalidade CONVITE sob o n" O2l2O22 qu.e tem como objeto a contrataçao de
empresa po"ra. prestaçao de seruiços de roço manual de margens de estradas
uicinais no Município de Suanpira do Riachao/ MA, em confonnidade com o Anexo
I (Projeto Bd.sico), tipo: Menor Preço Global, regida sob o regime de execuçáo
empreitada por preço global, onde compaÍeceram os seguintes proponentes: 1)

- ALBERTO SOUSA ENGENHARIA iNDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no
cNpJ n" 73.459.656/O0Ot-66; 2l - PREST SERV CONSTRUÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ n" 19.181.034/0001-58; 3) - DRRG NOLETO ME, inscrita no
CNPJ no 41.768.1721OOO7-97 . Ato seguinte foram identiÍicados os
representantes das licitantes presentes veriÍicando seus poderes perante a
sessáo supracitada, foram abertos os envelopes de no 01 contendo a
documentação de habilitaçáo exigidos no Edital; após analise, constatou-se que
as licitantes cumpriram todos os itens da fase de habilitaçáo. Dando
continuidade, as licitantes renunciaraÍn o direito de interpor recursos à fase de
habilitaçáo para que o processo tenha imediato prosseguimento. Superada a
fase de habilitação, foram abertos os envelopes de número 2 contendo a
proposta de preços das licitantes, os quais apresentararn os seguintes valores
globais: licitante U ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, Valor da Proposta R$ 771.911,10 (cento e setenta e um mil
novecentos e onze reais e dez centavos), licitante 2l PREST SERV
CONSTRUÇOES LTDA, Valor da Proposta R$ 165.299,16 (cento e sessenta e
cinco mil duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), licitante 3) -
DRRG NOLETO, Valor da Proposta RS 172.606,47 (cento e setenta e dois mil
seiscentos e seis reais e quarenta e sete centavos), diante o exposto foi
declarado vencedora a licitante: 2l - PREST SERV CONSTRUÇÔES LTDA, a
qual apresentou proposta com menor valor global de R$ L65.299rL6 (cento e
sessenta e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) ,

ocasião em que os proponentes presentes renunciaraÍn o direito de interpor
recursos ao resultado da Licitação. Nada mais havendo o relatar, senhor
presidente e os demais membros, deram por encerrado os trabalhos, e para que
tudo que se passou na presente reuniáo, Íicasse registrado, foi lavrada a
presente ATA, que vai assinada por todos os membros da Comissáo Permanente
de Licitaçáo e pelos licitantes presentes. Sede da Prefeitura Municipal de
Sucupira do Riachão, Estado do Maranháo aos 24 de março de 2022.

WARL,EN SILVA
Presidente - CPL v
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ARAO NO DE CARVALHO NETO
Membro - CPL

Representan Legal das Licitantes:

1a
LUTZ S DE SOUSA

DARIO G

ISABEL DE SOUSA SILVA
Membro - CPL

EIRO GUIMARAES NOLETO
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