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1' ATA DE CREDENCIANIENTO e ABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 

As 08:30 (oito) horas e (30) trinta minutos, do dia 31 de agosto de 2021, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação,situada provisoriamente Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — 
Magalhães de Almeida -MA, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, 
designada por Portaria do Poder Executivo Municipal de agosto de 2021, composta por 
FRANCEEL PESSOA DA SILVA - Presidente, MARIA TAMERES FREITAS SILVA - Membro 
e MARÍLIA NUNES DA SILVA- Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem a 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LOCALIDADE 
ENTRELADEIRAS NO MUNICEPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, RECURSO: 
PRÓPRIO do município de Magalhães de Almeida/MA. A ser regida pelas normas do Edital da 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021/CPL/PMMA, o Presidente informou aos presentes de 
medidas de segurança adotadas como disposição de mascaras, álcool gel e distanciamento de 
lugares de dois metros, iniciou-se então o credenciamento pontualmente As 08:30 (oito) horas e (30) 
trinta minutos, comparecendo as empresas: EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, 
Endereço: Rua Projetada 10, n°22, Quadra 04, Loteamento Santa Maria,  Sao  Bernardo/MA. 
CNPJ n° 27.904.818/0001-95.  Email:  esperancaconstrucoes@outlook.com,  neste ato representada 
pelo Sr. Evaldo da Silva, RG: 16632362001-SSP-MA. CPF: 713.083.693-87 e J B 
EMPREENDIMENTOS EIRELI. Endereço: Rua Professora Laci Assunção, n° 891, centro, 
Caxias/MA. CNPJ n° 39.614.199/0001-83,  Email:  jbempreendimentosslz.01@gmail.com,  neste 
ato representada pelo Sr. Benedito dos Santos, CNH: 01482815186, CPF:804.682.683-91. Ao 
tempo que foi solicitado pelo representante da licitante J B EMPREENDIMENTOS EIRELI. Que 
observasse a documentação da licitante EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI se 
absteve de colocar a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, após consulta ao 
licitante foi informado que tal documento se encontrava junto a documentação de habilitação fato 
que não ensejaria a continuidade no certame da licitante, quando da comprovação da inserção do 
documento no envelope n° 1, tudo de acordo com item 6.2.4.9 do edital, constatando que toda 
documentação para credenciamento estava de acordo com o Edital, e após o encerramento do 
credenciamento, deu-se de fato o inicio da sessão com a solicitação dos envelopes das licitantes que 
após serem rubricados, foram separados para posterior abertura e deu-se a abertura do envelope 01 
— HABILITAÇÃO, vistada a documentação das Empresas pelos presentes e pela comissão foi 
constatado que na documentação de habilitação da licitante EVALDO DA SILVA 
CONSTRUÇÕES EIRELI estava inclusa a declaração de atendimento aos requisitos de 
habilitação, em seguida os documentos de habilitação das licitantes foram rubricados e numerados 
por todos, a comissão então solicitou intervalo de 20 (vinte) minutos e marcou retorno da sessão 
para as 10:00 (dez) horas, ao retornar o presidente comunicou que em razão da necessidade de 
uma analise mais apurada da documentação de habilitação e fazendo referencia ao item (8.1.4) do 
edital, ao tempo que o representante da licitante J B EMPREENDIMENTOS EIRELI gostaria que 
se fizesse observar na documentação da licitante EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI 
a ausência do nome da licitante na certidão do CREA pessoa fisica- responsável técnico e que 
observasse o atestado e capacidade técnica cumpria os requisitos de habilitação, feito a observação 
o presidente suspendeu a sessão e comunicará por escrito, com antecedência  minima  de 48 
(quarenta e oito) horas as licitantes comunicação que  sera  via  e-mail,  com a data, hora e local de 
sua reabertura para proclamar o resultado da fase de Habilitação. Deu-se por encerrada a sessão 
as 11:00 (onze horas) e esta ata vai assinada por mim e pelos outros Membros da Comissão e pelos 
representantes das licitantes. Magalhães de Almeida em, 31 de agosto de 2021. 
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