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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEiDAVL...--°- 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 - Centro - CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida - Ma 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

3° ATA SESSÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 

As 11: 00 (onze) horas e (20) vinte minutos, do dia 14 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 10/09/2021, reiniciado os trabalhos para analisar as propostas comerciais 
apresentadas pelas licitantes: EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI e J B 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, onde foram analisados os valores ofertados como segue: 
EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, Valor Global Proposto R$: 349.999,84 
(trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) 
e J B EMPREENDIMENTOS EIRELI, Valor Global Proposto R$: 390.005,38 (trezentos e 
noventa mil, cinco reais e trinta e oito centavos), a comissão fazendo referência ao item 8.2.5. do 
edital que diz (0 julgamento das propostas  sera  efetuado pela  CPL  e será considerada vencedora 
a licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquelas que cumprirem 
integralmente as exigências contidas neste edital.) enviou então a proposta da licitante EVALDO 
DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI para que fosse emitido parecer técnico pela secretaria 
municipal de obras do município quanto da sua aceitabilidade, em resposta a secretaria enviou 
documento apontando que a proposta atende aos requisitos técnicos de admissibilidade, o 
presidente então DECLARA a licitante: EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, 
HABILITADA e VENCEDORA do certame. Realizada a comunicação da habilitada que sagrou-
se vencedora do certame, o Pregoeiro concederá prazo de 03 (três) dias para que os demais 
licitantes se manifestem acerca do julgamento realizado, direito este concedido conforme o  art.  109 
da Lei 8.666/93, e previsto no item 7.2 do instrumento convocatório, diante do resultado final, o 
presidente determinou a publicação do resultado 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 12:00 
(doze) horas e 5 (cinco) minutos, e esta ata vai assinada por mim e pelos outros Membros da 
Comissão Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, Magalhães de Almeida em, 14 de 
setembro de 2021. 
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