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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE AL 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — 
CNPJ: 06.988.976/0001-09 

2° ATA SESSÃO 
TOMADA DE PREÇOS 005/2021 

As 08: 00 (oito) horas e (20) vinte minutos, do dia 10 de setembro 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 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA - Presidente, MARIA TAMIRES FREITAS SILVA - Membro 
e MARÍLIA NUNES DA SILVA- Membro, declinados para da continuação nos trabalhos 
suspensos dia 31/08/2021, reiniciado com a presença dos representantes das licitantes: EVALDO 
DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Genezio Evangelista de 
Carvalho  Junior,  RG: 041873012012, como novo credenciado no processo e J B 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, como novo credenciado no processo Sr. Silvestre Rodrigues 
Conrado RG 3094012-SSP-PI, na sessão anterior abriu os Envelopes "1" DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO das licitantes EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI e J B 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, onde foram vistados, examinados e rubricados por todos, e 
analisados pelo Presidente e comissão quanto a sua legalidade, analise feita com base nas normas 
editalicias, foi verificada pelo Presidente a condição prévia e o eventual descumprimento das 
condições de participação, com análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, mais acurada 
sobre os documentos que deverão estar em conformidade com o edital (principio da vinculação ao 
instrumento convocatório), o presidente fez observar que a empresa licitante: J B 
EMPREENDIMENTOS EIRELI através de seu representante solicitou na sessão anterior que 
verificasse a ausência do nome da licitante EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI na 
certidão do CREA pessoa fisica - responsável técnico e que observasse o atestado e capacidade 
técnica cumpria os requisitos de habilitação, o presidente da  CPL  após verificação da certidão e 
consulta via eletrônica constatou da veracidade do documento e que o atraso da informação 
constar não é fato impeditivo para inabilitação do licitante, verificou-se também que o atestado de 
capacidade técnica está dentro do padrão exigido no edital do certame, posto que diante da analise 
das licitantes EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI e J B EMPREENDIMENTOS 
EIRELI estão em conformidade com as exigências do edital da Tomada de Pregos n° 005/2021, 
consagrando-se assim HABILITADAS, em ato continuo o presidente solicitou se alguma licitante 
queria se manifestar a acerca do julgamento realizado, direito este conforme o  art.  109 da Lei 
8.666/93, diante da recusa de impetrar recurso foi dado prosseguimento ao certame com a abertura 
dos envelopes "2" PROPOSTA DE PREÇOS, após abertos e verificados se estão com todas as 
paginas numeradas e rubricadas o presidente e comissão carimbaram e rubricaram, momento este 
que o presidente fazendo menção ao item 8.2.8 do edital, informou que diante da analise ser 
realizada em conjunto com a parte técnica da Secretaria Municipal de Obras do Município, fará a 
comunicação da analise das propostas com o resultado final, publicação via diário oficial do 
município de Magalhães de Almeida/MA e via  e-mail  para as licitantes habilitadas, deu-se por 
encerrada a sessão as 09:00 (nove) horas, e esta ata vai assinada por mim e pelos outros Membros 
da Comissão e pelos representantes das licitantes. Magalhães de Almeida em, 10 de setembro de 
2021. 

COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO  

LICITANTES 

Stoft4IPAotactIA'Jtk. 
FRANC  L PESSOA DA SILVA 

Presidente 
EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI 

CNPJ n° 27.904.818/0001-95. 
Empresa licitante 
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J B EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ n° 39.614.199/0001-83. 
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Empresa Licitante MARILIA NUNES,DA SILVA 
Membro 
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