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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001 -87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N6`' ,2gU9-00-i/2~

TIPO: Menor Pre¢o
DATA: 22/10/2021 (Abertura da Sessao)

HORA: 09h30min (hove horas e trinta minutos) horario local.

ATA DA sEssao DA CARTA cONvlTE NO 003/202i
ATA DE REtjNlao DE ABERTURA DOs ENVELOpEs DE HABII.ITA¢ao E DA pROpOsTA
DE PRE¢OS DO PROCESS0 IilcITA16RIO DA MOI)AI.IDADE CARTA CONVITE N°
003/2021.

OBJETO: ContrataGao de pessoa juridica especializada na prestaGao de
serviGos
de
promoGao
e
organizagao
de
eventos
para
gestao
das

fl

£::::I;::d:: Meamt6::in::°;::::/MaA°.S 27 anos de emancipaGao politica do
Vinte e dois dias do mss de outubro do ano de dois mil e vinte e urn, as
O9h30min (nove horas e quarenta e cinco) , na sala de reuni6es da comissao
permanente de licitaGao, da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA,
designada pela Portaria n° 064/2021, datada de 01 de junho de 2021,
composta pelo Presidente da Comissao, o senhor Allan Lima da Silva e os
membros, Maria Romilda Ribeiro e Francisco da ConceiGao Ferreira, com a

finalidade de apurar a documentaGao e as propostas de preGos dos
interessados na Carta Convite n° 003/2021, objetivando a ContrataGao de
pessoa juridica especializada na prestaGao de serviGos de promoGao e
organizaGao de eventos para gestao das festividades em comemoraGao aos
27 anos de emancipaGao politica do Municipio de Mat6es do Norte/MA. A

Comissao de Licitagao iniciou a sessao informando que o convite
enviado a 03
(tres)
licitantes para participar deste certame,

foi
as

empresas :
-MIX EMPREENDIRENTOS E SERVI¢OS I.IDA, CNPJ n° 27.184.907/0001-04

fi

Rua do Setubal, n° 502, Centro -Alto Alegre do Maranhao/MA
-V MENDONCA DA SII.VA EIRELI, CNPJ n° 05.067.915/0001-38

Rua Barao do Rio Branco, n° 2536 -Letra a, Sao Sebastiao - Cod6/MA
-ME I-EVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS I.IDA, CNPJ n° 08.303.584/0001-86

Rua Santa Helena, n° 20, Santo Antonio -Alto Alegre do Maranhao/MA

Foi constatada a presenGa das 03 (tres) licitantes convidadas para o
certame .

A Comissao Permanente de Licitagao decidiu pela continuidade da sessao
com as licitantes presentes, uma vez que o aviso contendo o resumo do
edital foi afixado no quadro de avisos localizado no pr6dio desta
Prefeitura Municipal e devidamente enviado convites as empresas conforme
constam nos autos do processo.
A Comissao Permanente de LicitaGao
informou ainda aos presentes que o Edital f icou disponivel na sala da
Comissao Permanente de LicitaGao. Ato continuo, o Presidente da CPL
solicitou
aos
representantes
das
empresas
que
apresentassem
os
documentos para credenciamento, conf orme item 6 do Ec!it:al. Ap6s analise
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e autenticaG6es dos documentos via internet,

a comissao q8_ I.ici.t`.3G,a.9..~~.._~
`
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apresenta o resultado de credenciamento, conforme segue:

. i F, |T, ,I

EMPRESAS E SEUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS :
MIX

EMPREENDIMENTOS

E

SERVIGOS

TARCISIO AUGUSTO

BEZERRA PAIVA

V

DA

MENDONCA

SILVA

LTDA ................

C.N.P.J

EIRELI .......................... C.N.P.J

ME

LEVA

A

CARVALHO

N°

E

SERVICOS

LTDA ............. C.N.P.J

JUNIOR

r\

.

-\-I-`_

~,-rl=

N°

lr=

028.064.733-65

289.184.604-49

28.718.762/0001-47

C.P.F.

N°

648.677.063-53

0s documentos pertinentes ao credenciamento ficaram a disposiGao de todos os
presentes para eventuais questionamentos e foram rubricados pela Comissao e
Licitantes Presentes. 0 Presidente da CPL informou as licitantes que todos os
documentos para credenciamento serao juntados aos autos do processo e nao serao
devolvidos as empresas licitantes presentes. Continuando, a Comissao procedeu
ao recebimento dos envelopes de n° 01 ``Documentos de HabilitaGao" contendo a
documentaGao das licitantes presentes e envelopes de n° 02 ``Proposta de Pregos'',

determinando que os mesmos fossem rubricados pelos representantes das licitantes
e pelos membros da comissao de LicitaGao e que conferissem sua inviolabilidade.
Em prosseguimento, passou-se a abertura dos envelopes n° 01 de ``Documentos de
HabilitaGao", colocando a disposiGao dos presentes os documentos neles contidos
para exame,
tambem determinou que as licitantes e os membros da Comissao
rubricassem toda a documentaGao apresentada. Os Documentos de HabilitaGao das

empresas foram devidamente analisados e confrontados com as exigencias previstas
no Edital, bern como todas as certid6es via internet foram autenticadas conforme
consta nos autos. Ap6s analise dos documentos obtivemos o seguinte resultado:
EMPRESAS IIABII.ITADAS :
MIX
V

EE

ME

EMPREENDIMENTOS

MENDONCA

LEVA

DA

E

SERVIGOS

SILVA

EMPREENDIMENTOS

LTDA ................

C.N.P.J

EIRELI ...........` ............... C.N.P.J

E

SERVIGOS

17.163.966/0001-42
01.620.672/0001-62

LTDA ............. C.N.P.J

28.718.762/0001-47

Ap6s
resultado
do
julgamento
dos
documentos
de
habilitaGao,
os
representantes das empresas foram consultados a respeito das decis6es
aqui tomadas, no momento em que os mesmos renunciaram a todo e qualquer
recurso preconizado no Art.109, inciso I, Alinea ``a" da Lei 8.666/93,
referente a esta fase do certame. E nada mais havendo a ser tratado,
passou-se assim a fase seguinte, que e a de abertura e Julgamento das
Propostas de PreGos.

A sessao teve prosseguimento com a abertura dos envelopes n° 02 ``Proposta
de PreGos" das empresas habilitadas, tendo o seu contetido lido e colocado
a disposiGao dos licitantes e dos membros da comissao para rubricarem.

Feito, isso, as propostas de pregos foram devidamente analisadas pela
Comissao de LicitaGao e licitantes presentes. Em seguida foi apresentado
a classificaGao e resultado da fase de propostas de preGos, conforme
segue abaixo:
DA cl.AsslFlcAcao E REsuLTADO:

|° Lugar:

=,

'^

I,JIA

ty+rx3ou i2:®2 d=

01.620.672/0001-62

C.P.F.

EMPREENDIMENTOS

h

_`

17.163.966/0001-42

C.P.F.

VALDERIR MENDONCA DA SILVA

ANTONIO RAMOS

^\

___
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I-EVA EREREENDIRENTOS

E

SERVICOS

LTDA ............. C.N.P.T

28.718.762/0001-47

Proposta classificada no valor total de R$ 170.100,00 (cento e sessenta mil e

Gem reais) .

2° Lugar:
Mlx ErmREENDIRENTos

E

sERvlc:Os

LTDA ................

Proposta classificada no valor total de R$
mil e quatrocentos reais) .

c.N.p.J

174.400,00

1

(sento e setenta e quatro

30 I.ugar:
V RENI)ONCA I)A

SILVA

EIRELI .......................... C.N.P. I

Proposta classificada no valor total de R$ 174.600,00
seiscentos reais) .

a

01. 620 . 672/0001-62

(setenta e quatro mil e

:a::p::seaxpfistL°E'VAesiap=°Eis:±°Ng:sL±C];::%:%odsecL]TaDrAa, V±ennsccerd±°traa £: :?£t:T:
28.718.762/0001-47, por apresentar a proposta mais vantajosa para a
AdministraGao, estando os preGos compativeis com de mercado, atendendo

assim, a todos os requisitos exigidos no edital,
inexistencia de pregos excessivos e inexequiveis.

sendo verificado a

Anunciado o resultado aos licitantes presentes, o presidente da Comissao
Permanente de LicitaGao consultou quanto ao resultado apresentado, os
mesmos renunciaram perante a Comissao a qualquer recurso preconizado no
Art.109, inciso I, Alinea ``b'' da Lei 8.666/93 referente ao julgamento
da Proposta de Pregos.

Nada mais havendo a tratar o Presidente da Comissao de LicitaGao encerrou
a sessao, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e
achada conforme, vai devidamente assinada pelo Presidente e Comissao de

LicitaGao,

®

e pela licitante presente.

Mat6es do Norte/MA,

22 de outubro de 2021.

PRESIDENTE E MEMBROS
NOME

FUNGAO

Presidente

ASSINATURA

ALLAN LIMA DA SILVA

Membro MARIA ROMILDA RIBEIRO
Membro

FRANCISCO

DA CONCEIGAO FERREIRA

PARTICIPANTE(S)

DO CERTAME

ASSINATURA
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C.N.P.J
17.163.966/0001-42
TARCISIO AUGUSTO BEZERRA PAIVA
C.P.F.
N°
028.064.733-65
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