
ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lm peratriz

Comissão Pe rmane nte de Licitaçáo

ATA DE ABf,RTURA E JULGAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" 013/2021- CPL

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N" O2.O8.OO. I 5291202 1- SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO Df, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ENCENHARIA PARA PR.ESTAÇÃO DE SERVIçOS DE CONSTRUÇÃO OT CNTCHT
NIUNICIPAL NO BAIRRO HABITAR BRASIL, SITO NA RUA DIAMANTE, SA[, HABITAR
BRASIL. IMPERATRIZ-MA.

Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2022, às 09h (nove horas), na sala de reuniões da Comissão

Pennanente de Licitação, situada na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA),
Prefeitura de Imperatriz, presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação, Francisco Sena

Leal Presidente. Daiane Pereira Gomes - Secretária e Carmem Coelho de Almeida- Membro, fez-se

presente a Assessora de Projetos Especiais desta Comissão, Jessyka Costa Prado, objetivando auxiliar
na análise da documentação de habilitação da empresa. Assim foi instalada a sessão de abertura e

julgamento da licitação em epígrafe, autorizada pelo sr. Presidente da comissão permanente de
Licitação, Processo Administrativo n" 02.08.00.1529/2021- SEMED. A comissão atestou o
comparecimento da empresa: RT SERVIÇOS, CONSTRUÇÔES, TERRAPLAIIAGEM,
LocAÇoES E OBRAS LTDA, inscrita no cNpJ N" 04.574.s64l0001-99, neste ato representada
pelo Sr. Alexandre Jorge Torga Carvalho de oliveira, portador do cpF n" 045.574.564-13. verificada
a documentação apresenlada pela empresa, a cpl declara CREDENCIADA a mesma. Foram
recebidos os envelopes de n' 0l e no 02, da empresa, que foram rubricados em seus lacres, pelos
membros da cPL e licitante. passou-se à aberturâ do envelope referente à documentação de
habilitação, sendo os documentos rubricados pelos membros da comissão e licitante. Ato contínuo, foi
dado vista da documentação ao licitante presente para que o mesmo pudesse fazer os apontamentos
que entendesse necessár io. Não foram feitas alegaçôes. O presidente decidiu suspender a presente
sessão para análise dos documentos de habilitação da empresa, bem como emissão de parecer por
parte do setor técnico da SEMED. Registre-se que o envelope de proposta de preços permanecerá
lacrado sob a posse desta Comissão. Informa ainda, que o resultado da Habilitação e sessão de
contrnuaçâo será publicado na Imprensa Oficial, oportunidade em que será franqueada vista integral
do processo e aberto prazo recursal e posterior contrarrazões. Nada mais havendo a tratar foi
encerrada a presente sessão. Eu, Daiane Pereira Gomes, lavrei e assino a presente ata com os membros
e licitante
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