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PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE
CAMPOS

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N.º
004/2020

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N.º
004/2020
 
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  003/2020.  ATA  DE
REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2020 DE
INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE
CAMPOS – MA.
 
Aos 24 de janeiro de 2020 às 14h30min (Quatorze horas e
trinta minutos) em sessão aberta ao público, reuniram-se na
sala  da  Comissão  Permanente  de  Licitações  da  Prefeitura
Municipal de Humberto de Campos, situada a Praça Dr. Leôncio
Rodrigues, 136, Centro, o Pregoeiro deste Órgão e respectivos
membros  da  equipe  de  apoio,  nomeados  pela  Portaria  n.º
331/2019  de  24  de  setembro  de  2019,  abaixo  assinados,
responsáveis  pela  condução  do  PREGÃO  PRESENCIAL  nº
004/2020, tendo como critério de julgamento o Menor Preço
Global,  objetivando  a  Formação  de  registro  de  preços  para
eventual fornecimento de materiais fúnebres para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Humberto de Campos,,
com  a  finalidade  de  receber  propostas,  e  documentos  de
habilitação  dos  licitantes  interessados,  bem  como  proceder
analise e julgamento dos mesmos.

O pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições
contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, suas
alterações, bem como demais legislação pertinente ao assunto e
em estrita observância com as normas definidas no edital e seus
anexos do referido Pregão.
 
CREDENCIAMENTO
 
Declarada  aberta  a  sessão  no  horário  registrado  acima,
procedeu-se  o  exame  dos  documentos  oferecidos  pelos
interessados presentes, visando à comprovação da existência de
poderes para formulação de propostas e prática dos demais
atos de atribuição do Licitante, após análise dos mesmos não
foram credenciadas as seguintes empresas:
 
Representante Legal Empresa Credenciada
 
José de Ribamar Silva Lisboa
CPF n.º: 290.701.983-04

 
J DE R S LISBOA - ME
CNPJ n.º 07.950.543/0001-19

 
O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento e
em seguida solicitou a Declaração do Licitante de que atende
plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital
e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de
Habilitação, respectivamente.
 
PROPOSTAS
 
Ato contínuo foi aberto os Envelopes contendo a Proposta e,
com  a  colaboração  dos  membros  da  Equipe  de  Apoio,  o
Pregoeiro  examinou  a  compatibilidade  do  objeto,  prazos  e
condições  de  fornecimento  ou  de  execução,  com  aqueles
definidos no Edital, A proposta foi classifica apresentando os
seguintes preços, conforme apresentada.
 
LANCES E NEGOCIAÇÃO
 

O  pregoeiro  propôs  a  negociação  dos  preços,  no  entanto  o
licitante  permaneceu  inerte,  permanecendo  os  preços
propostos.
 
HABILITAÇÃO
 
Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou os melhores
preços e analisados os documentos de habilitação, foi verificado
que  a  mesma  atendeu  todos  os  requisitos  de  habilitação
estabelecidos  no  edital,  sendo,  portanto,  declarado
HABILITADA.
 
RESULTADO
 
À vista da habilitação, foi declarada vencedora do objeto deste
pregão  a  empresa  J  DE  R  S  LISBOA  -  ME,  pelos  valores
apresentados na proposta.
 
ENCERRAMENTO
 
Todos os documentos relativos ao credenciamento, habilitação
examinados, bem como as propostas das empresas após analise
foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de
Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e
rubrica.
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai
assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e
representantes dos licitantes relacionados.
 
Humberto de Campos – MA em 24 de janeiro de 2020.
 
Israel Andrade Cantanhede
Pregoeiro
 
Francisco de Paula Machado Dias
Membro da Equipe de Apoio
 
Virginia do Espirito Santo Teixeira de Sousa
Membro da Equipe de Apoio
 
CONCORRENTES  

 
Representante Legal Empresa Credenciada
 
José de Ribamar Silva Lisboa
CPF n.º: 290.701.983-04

 
J DE R S LISBOA - ME
CNPJ n.º  07.950.543/0001-19

 

Publicado por: LOUISE SANTOS ALMEIDA
Código identificador: b4dc570714f71fe760e77807b9fed77d

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO  DE  ADIAMENTO  DE  LICITAÇÃO.  TOMADA  DE
PREÇO Nº 01/2020. A Prefeitura Municipal de Humberto de
Campos  -  MA,  considerando  uma  divergência  de  data  de
abertura na impressa oficial, com a data informada no SACOP e
no e no portal  de transparencia da prefeitura,  considerando
ainda  que  a  publicação  das  respostas  dos  pedidos  de
esclarecimentos será publicada apenas na data de 28 de janeiro
de 2020, visando a ampliação da concorrência e evitar quais
prejuízos as empresas interessadas em participar do certame,
vem por  meio  deste,  informar  que  a  licitação  TOMADA DE
PREÇO Nº 01/2020, marcada para o dia 28 de janeiro de 2020
às 08h30min, fica adiada para o dia 31 de janeiro de 2020 às
09h00min,.  O  Edital  e  seus  anexos  estão  à  disposição  dos
interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL, no
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :
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http://transparencia.humbertodecampos.ma.gov.br/  ou  no
Prédio  da  Prefeitura  Municipal  de  Humberto  de  Campos,
situado na Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto
de Campos, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O
Edital  poderá  ser  consultado  gratuitamente,  ou  adquirido
mediante pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez reais), através
do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. Informações e
dúvidas no E-mail: cplhdecampos@gmail.com ou pelo telefone
(98) 3367-1305.  Humberto de Campos/Ma, 27 de janeiro de
2020. ISRAEL ANDRADE CANTANHEDE – Presidente.

Publicado por: LOUISE SANTOS ALMEIDA
Código identificador: c59ec4c587d94e3979883747c71e8334

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
 
A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos - MA, através
de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº. 331/2019 de 24 de
setembro  de  2019,  torna  público  o  resultado  da  Licitação
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2020 realizado no 24 de janeiro
de 2020 as 14h30min (Quatorze horas e trinta minutos) tendo
por objeto a Formação de registro de preços para eventual
fornecimento  de  materiais  fúnebres  para  atender  as
necessidades  da  Prefeitura  Municipal  de  Humberto  de
Campos, feita no critério Menor Preço Global, sagrando-se
VENCEDORA a empresa J DE R S LISBOA - ME inscrito no
CNPJ  (MF)  n.º  07.950.543/0001-19,  pelo  o  valor  de  R$
283.116,00 (Duzentos e oitenta e três mil e cento e dezesseis 
reais) .  Estando  de  acordo  com  a  Lei  10.520/02  e
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar
nº 123/06 e de acordo com as normas definidas no edital do
referido Pregão e seus anexos.
 
Humberto de Campos - MA, 24 de janeiro de 2020
 
ISRAEL ANDRADE CANTANHEDE
Pregoeiro
 

Publicado por: LOUISE SANTOS ALMEIDA
Código identificador: 280847d1f39a3802f568276e028d9a4d

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001/2020

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001/2020
TOMADA DE PREÇO N.º 001/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de reforma de Escolas no Município de Humberto
de Campos - MA
EMPRESAS: EVOLUÇÃO AMBIENTAL E SERVIÇOS
LB CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES
Sr,º Lucas da Silva Moreira
 
As  empresas  e  o  senhor  relacionadas  acima,  solicitaram
esclarecimentos  quanto  o  edital  da  Tomada  de  Preço  em
epígrafe,  todos  os  pedidos  foram  recebidos  por  email  e
tempestivamente, após analise dos mesmos temos a esclarecer
o seguinte:
 

Em relação ao questionamento das duas empresas em1.
que questionam erro de cálculo no item 7.4 da planilha
da  Escola  Municipal  Antônio  Garcia,  deve  ser
considerado  o  valor  unitário  do  item.

 

Em relação ao questionamento do Senhor Lucas da Silva1.
Moreira, deve ser considerado o conograma individual
da escola Santa Rita dos Espindola.

 
Ademias informo a errata no item 1.2 do edital  onde se lê:
1.271.862,49  (um  milhão,  duzentos  e  setenta  e  um  mil,
oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos),
leia-se:  R$  1.255.182,07  (hum  milhão,  duzentos  e
cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e sete
centavos).
Permanecem inalteradas os demais itens do edital.
 
Humberto de Campos – MA, 24 de janeiro de 2020
 
Israel Andrade Cantanhede
Presidente da CPL

Publicado por: LOUISE SANTOS ALMEIDA
Código identificador: fc747569774fecbef71250f2a4c1af64
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JOSE RIBAMAR REIBEIRO FONSECA

Prefeito

www.humbertodecampos.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de Humberto De Campos

PÇA. DR. LEÔNCIO RODRIGUES, 136, CEP: 65180000

CENTRO - Humberto de Campos / MA

Contato: 98 3367-1305

www.diariooficial.humbertodecampos.ma.gov.br

Instituído pela Lei Municipal Nº 15, de 08 de novembro de 2019 - Regulamentado pelo Decreto Nº 15, de 14 de
novembro de 2019

HUMBERTO DE CAMPOS, TERçA * 28 DE JANEIRO DE 2020 * ANO II * Nº 24

4/4www.humbertodecampos.ma.gov.br


		2020-01-28T06:00:10-0300




