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PREFEITURA MUNICIPAL DE FBUARD(}
ESTADO DO MARÁ ,rcT0:

CNPJr 06.125.389/0001-88

ATA DE CRI,DENCIAMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO

CONCORRÊNCIAS N" OOI I2O2O

Às 09;00 horas do dia l5 de abril de 2020, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada pÍoyisoriamenre
Praça Bernardo Coelho de Almeida 8ó2 - Centro São Bernardo-MA. reuniram-se os membros da Comissão
Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no 003 de 03 de janeiÍo de 2020,
composta por EL]ZA DOS S A LIMA- Presidente; JAKESON DA CONCEIÇAO SILVA - Membro e JEANE
OLIVEIRA DA SILVA- Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem o CONCORRÊNCIAS N"
00liZA20, cuju oLrjeíu traía dà contràiação de eutprcsa espuuiaiizada para iriiplarriaçãu dc Sistcriias rlc
Abastecimento d'Agua. na sede do municipio de São Bemardo - MÀ Recurso: federal /proposta 027627/2018 A,
ser regida pelas normas deste Edital em anexo, o Presidente iniciou o credenciamenlo pontualmente às 09:00
(nove) horas, comparecendo as empresas: Empresa: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
LTDA estabelecida na Rua da lgreja, n" 1050-8, Cenho - Maranhãozinho/MA. CNPJ no

01.943.184/0001-96, neste ato representada pela Sf Maryanne Algarves Cardoso Moreira Lima OABÀ4A
i8i66 E CPF: 931.i3j.ó03-00, resi<ienre e domiciliada em São LuiyMÀ estando toda documenraçào de acordo
com o Edital, e a Empresa: ENGESAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 21.394.67510001-32,
estabelecida na Rua Hl5 casa 09 - Parque Shalon - São luirMd neste ato representadâ pelo Sr. João Albeno
Goiabeira Feques Filho, R.lG 022572022O026 SSPiÀ,íA e CPF: 024.641 973-35, residente e domiciliada na cidade
de São LuiVMA, a empresa deixou de apresentar no Credenciamento o CNPJ da empresa e alterações contratuais
da primeira a quarta alteraÉo, onde o mesmo se encontrava no envelope de habilitação, o licitante abriu o

cnvelopc retirou o Clr? e as alterações, apiesentou a comissâo e aos licitantes presentes, retornando novamente a
colocar no envefope e lacrar, de acordo com o item 6.2.4.9 - A não apresenlação ou incorreção de qualquer
docununlo de craktcütmento, beu os.sim o aõo comporccimcato do licitodte ou de set representaate legal à
sessão, inviabili«aní a participaçõo tlo (s) lic ana (s) no certemc. Neste coso, o (s) portador (es) dos envelopes
poderá (ão) assistir apenas como ouvinle (s), não podendo rubrtcar documcntos ou fazer qualquer obsemaçdo
em ola ou mesmo de se manikstar ot int*feir no desenvolvimcnto dos trabalhos, ressallando que quarulo a
dax:lucntqõa de credencisn caa esivar, pot lqso, deatm de quaisquer fus eawlopes (1 ott 2), o rcspccliva
envelope seró entregue ao licitante que eslatá otrtoiaula a abri-lo e retiró-la, lacrundo-o em seguida, ama vez

que citaio locumento se enq)ntra no recinto, com o intuito de ampliar a üsputu A licitante r€prêsentârite da
Consulplan-Consultoria e Planejamento contestou a ausência de documentos de habilitaçâo, a Comissáo em

comum acordo com e Assessoria Jurídica decidiu poÍ credenciâmento da Empresa tendo em vistâ â mêsmâ
t€r âpresentado as alterâções que se encontravam no recinto da sâla d€ntro do envelope 0l-Eabilitâção, de

acordo com o ítem citado acima. Após o credenciamento, deu-se de fato o inicio da sessão com a abertuÍa do

envelope 0l IIABILITAÇÀO. analisada a documentação da a Empresa: ENGESAN ENGENHARIA E

CONSULTORIA LTDA CNPJ: 21.394.67510001-32, verificou-se que a não foi apesentado a qualificaçào
solicitada no ítem 6.4 ítem bl ao b7, consta.ndo atestado para projetos e não para construção, não comp

equipe tecnica, ficando portanto inabilitada para prosseguimento no processo. A EMPRESA: CONS
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, apresentou toda documentâçâo solicitada no
representante da Empresa ENGESAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDrÀ contestor.r o

EMPRESA: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, que o apres

2018, no entanto ressaltaildo que os balanços de 2019, estão susponsos na forma de Decreto E
ainda nâo foram efetivados. A COMISSÁO JUNTAMENTE COM ASSESSORIA JURIDI
PRESENTE, HABILITOU A EMPRESA: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENT
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LTDA, para dar continuidade com o certame. Perguntado ao licitante e a comisúo
recursos mntra a Habilitação, todos ÍesÍronderam n€gativamenÍê [xrrérn o repre eÍ]tante

ENGENHARIA E CONSTJ'LTORIA LTDA contesÍou um pagamento na relação dos

quena rn
a ENGESAT'{

da empresa

CONSULPLAN, pois o mesmo encontrava-se em nome da EMPRESÀ: Hidraele Engen ssando para a

algum motivocomissão e Licitante todos assinaram e deram vista dos documentos, perguntâdo a todos se ha
para interposição de recurso quanto a húilitação, todos responderam negativamente e deu

sou que
imento. ao

naoprocesso. O Íepresentante da Empresa: ENGESAN ENGENHANA E CONSULTORIA LTDÀ avi
retomaria para abertura da Propostq sua proposta foi enlr€gue, antes porém assinando esta ATA. Foi suspenso

Processo para almoço e retornaremos as 14:00 hs Pra abertuÍa das Propostas. , Assim a empresa CONSULPLAN
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA foi classificada para abertura da proposla; Deu-se por
encerrada a sessão e esta ata vai assinada por mim e pêIos
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