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PODER EXECUTIVO 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA 

 

PORTARIA Nº 094 2019 
 
15 DE OUTUBRO DE 2019 
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, Estado do Maranhão, 
MARIA JOSENILDA CUNHA RODRIGUES no uso de suas 
atribuições legais, e respaldada no artigo 64, parágrafo X, 
e Artigo 65 parágrafo único da Lei Orgânica do Município 
de Zé Doca MA  
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Exonerar, a pedido, o Sr. MARCLEITON MACHÃO 
SILVEIRA, do cargo de VIGIA, da Secretaria Municipal de 
Educação.  
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário.  
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Zé Doca MA, aos 17 de 
outubro de 2019. 

 
MARIA JOSENILDA CUNHA RODRIGUES 

Prefeita Municipal 

 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  

TOMADA DE PREÇO N° 009/2019. PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS 048/2019. 

 
Às 11:00 horas (onze) do dia 14 de outubro do ano de 2019 
(dois mil e dezenove), na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, da Prefeitura Municipal de Zé Doca, situada na 
Av. Militar, s/nº - Vila do BEC, Zé Doca - Ma, reuniram-se 
Sra. Silvia Maria Silva Lima, (Presidente), José Neres Castelo 
Lemos, Maria Betânia de Lima Sousa e Sra. Erisvanda 
Matos Pereira (membros da Comissão Permanente de 
Licitação), para analisar e julgar o Tomada de Preço nº 
009/2019, do tipo menor preço, cujo objeto é a 
contratação de empresa para execução de serviço de 
adequação de estradas vicinais na zona rural no município 
de Zé Doca. O edital foi publicado no Diário Oficial do 
Estado do Maranhão - DOE e Jornal Pequeno, conforme 
consta nos autos deste processo. Adquiriu o edital do 

certame as empresas: CONSENT CONSTRUTORA SERV. E 
TERRAPLANAGEM LTDA, PRL PERERIRA - ME, TEMPSTAR 
CONTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA - ME. 
Vencido o horário previsto para a abertura da sessão, o 
Presidente declarou aberta a sessão e iniciou a fase de 
Credenciamento da empresa, constatando o 
comparecimento da Licitante, a empresa: CONSENT 
CONSTRUTORA SERV. E TERRAPLANAGEM LTDA 
representada pelo Sr. Salomão Henrique Ribeiro de Sousa, 
portador da Cédula de Identidade nº 772.565.597-8 
SSP/MA e CPF nº 821.427.003-06, PRL PERERIRA – ME  
representada pelo Sr. Gilberto Caxias Garcia portador da 
Cédula de Identidade nº 4.137.963 SSP/PA e CPF nº 
933.139.183-87 e TEMPSTAR CONTRUÇÕES E SERVIÇO 
LTDA - ME, representada pelo Sr. Alexandre Flexa 
Medeiros, portador da Cédula de Identidade nº 
028.604.632.005-0 SSP/MA e CPF nº 343.815.203-78.  
Sendo que a empresa CONSENT CONSTRUTORA SERV. E 
TERRAPLANAGEM LTDA fez a seguintes alegações contra a 
empresa: PRL PERERIRA - ME a qual apresentou a cópia da 
Cédula de Identidade ou documento equivalente, 
conforme o item 5.1.1, estava com a número de registro da 
carteira de identidade do Sr. Paulo Renato Lima Pererira 
inelegível. 
 

• Após a analise da Comissão Permanente de 
Licitação, pode observar que a cópia do 
documento ainda está  légivel, de forma aceitavel 
pois ao comparar com o requerimento de 
empresário a numeração confere o qual o nº 
0336.865.720.070 SSP/MA e ainda salientamos o 
fato do documento estar autenticado pelo 
cartório de Carutapera conforme selo de 
fiscalização nº 0000469280096 datado de 
11/10/2019, dando legitimidade ao mesmo. 

 
Continuando foram recebidos os envelopes lacrados 
contendo as documentações e propostas. A comissão 
procedeu à abertura dos envelopes nº 001- 
Documentação, as quais foram analisadas e rubricadas 
pela comissão e licitantes presentes e, a compatibilidade 
dos documentos das licitantes com as exigências do Edital; 
sendo que a empresa CONSENT CONSTRUTORA SERV. E 
TERRAPLANAGEM LTDA, apresentou o CRC - Certificado de 
Registro Cadastral com a data emitida em 08/04/2019, 
sendo que o mesmo não renovou as certidões pertinentes 
ao cadastro, estando vencidas a Certidão Negativa de 
Débitos realtivo aos tributos federeais com data de 
validade até 20/07/2019, Certificado de regularidade do 
FGTS-CRF com data de validade até 28/04/2019, Cetidão 
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negativa de débitos Trabalhista com data de valida até 
09/09/2019, Certidão positiva de débitos com efeito de 
Negativa do estado com data de valida até 09/05/2019, 
Certidão negativa de dívida ativa com data de valida até 
14/05/2019, certidão negativa Municipal da fazenda com 
data de valida até 02/08/2019. Conforme solicitado em no 
item 6.9 – Sendo então Desclassificada do Certame a 
empresa CONSENT CONSTRUTORA SERV. E 
TERRAPLANAGEM LTDA. A Empresa TEMPSTAR 
CONTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA - ME manifestou-se a sua 
decisão de DESISTÊNCIA no momento da abertura do seu 
envelope de documentação; Somente a empresa  PRL 
PERERIRA - ME estava apta quanto a documentação de 
habilitação e prosseguindo na próxima fase de abertura de 
proposta. 
Continuando em seguida foi aberto o envelope nº 002 – 
Propostas, a qual foi analisada e rubricada pela comissão e 
licitantes presentes, estando em compatibilidade da 
mesma com as exigências do edital sendo apresentada 
pelo participante: PRL PERERIRA - ME, Sendo registradas 
as propostas de preços conforme mapa: 
 

EMPRESAS COLOCAÇÃO PROPOSTA DE 
PREÇOS 

PRL PERERIRA - 
ME 

1ª COLOCADA R$ 1.866.899,13 

 
Sendo que depois de lida em voz alta. Foi franqueada a 
palavra para registros e impugnações, não havendo 
nenhuma manifestação. Sendo a empresa ganhadora 
conforme registro em mapa de apuração: PRL PERERIRA - 
ME. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente 
sessão, com a lavratura desta ata, que datada, lida e 
achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Zé 
Doca em dia 14 de outubro do ano de 2019 (dois mil e 
dezenove). 
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