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PODER EXECUTIVO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

Doca em 12 de dezembro do ano de 2018 (dois mil e
dezoito). Sr. José Neres Castelo Lemos, Sr. Hildebrando
Mendes da Silva (membros da Comissão Permanente de
Licitação).

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇO N° 015/2018.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 052/2018.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇO N° 016/2018.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 053/2018.

Às 10:00 horas (dez) do dia 12 de dezembro do ano de 2018
(dois mil e dezoito), 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
Sr. José Neres Castelo Lemos, Sr. Hildebrando Mendes da
Silva (membros da Comissão Permanente de Licitação);
para analisar e julgar o Tomada de Preço nº 015/2018, do
tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de
empresa para execução de serviço de construção de duas
praças pública nos bairros: São Francisco e Amorim no
município. 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: MG EMPREEENDIMENTOS LTDA –
ME e CONSTRUTORA AKRUS LTDA. Vencido o horário
previsto para a abertura da sessão, a Comissão declarou
aberta a sessão e iniciou a fase de Credenciamento da
empresa, constatando o comparecimento da Licitante, a
empresa: MG EMPREEENDIMENTOS LTDA – ME,
representada pelo Sr. Igor Silva Cruz, portador da Cédula
de Identidade nº 63.239.596-6 SSP/MA e CPF nº
808.630.003-04, e a empresa CONSTRUTORA AKRUS
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.

Às 14:00 horas (quatorze) do dia 12 de dezembro do ano
de 2018 (dois mil e dezoito), 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 Sr. José Neres Castelo Lemos, Sr.
Hildebrando Mendes da Silva (membros da Comissão
Permanente de Licitação); para analisar e julgar o Tomada
de Preço nº 016/2018, do tipo menor preço global, cujo
objeto é a Contratação de empresa para execução de
serviço de ampliação de unidade de atenção
especializada em saúde no município. 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 a empresa: Vencido
o horário previsto para a abertura da sessão, a comissão
declarou aberta a sessão e iniciou a fase de
Credenciamento
da
empresa,
constatando
o
comparecimento da Licitante, a empresa: ATOS
ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - EPP,
representada pelo Sr. Francis Santos da Silveira, portador
da Cédula de Identidade nº 40.203.995-5 SSP/MA e CPF nº
791.711.503-82.

Continuando em seguida foi suspensa a o certame pelo
fato da ausência da Presidente da Comissão Permanente
de Licitação Sra. Valdirene Silva e Silva, por motivos de
saúde a qual teve se deslocar para atendimento médico.
Sendo marcada a reabertura do certame para dia
18/12/2018 ás 10.00, para analise do s credenciamentos e
a abertura dos envelopes de nº 01 documentação e o
envelope nº 002 – Propostas com a empresa credenciada
MG EMPREEENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA AKRUS
LTDA
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

Continuando em seguida foi suspensa a o certame pelo
fato da ausência da Presidente da Comissão Permanente
de Licitação Sra. Valdirene Silva e Silva, por motivos de
saúde a qual teve se deslocar para atendimento médico.
Sendo marcada a reabertura do certame para dia
18/12/2018 ás 14.00, para analise do s credenciamentos e
a abertura dos envelopes de nº 01 documentação e o
envelope nº 002 – Propostas com a empresa credenciada
ATOS ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO – EPP.
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 12 de dezembro do ano de 2018 (dois mil e
dezoito). Sr. José Neres Castelo Lemos, Sr. Hildebrando
Mendes da Silva (membros da Comissão Permanente de
Licitação)
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇO N° 017/2018.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 054/2018.
Às 16:00 horas (dez) do dia 12 de dezembro do ano de 2018
(dois mil e dezoito), 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
Sr. José Neres Castelo Lemos, Sr. Hildebrando Mendes da
Silva (membros da Comissão Permanente de Licitação);
para analisar e julgar o Tomada de Preço nº 017/2018, do
tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de
empresa para execução de serviço de Reforma e
Modernização do Estádio Municipal de Zé Doca
Convênios nº 102788/2017 e 064763/2017 – MINISTÉRIO
DO ESPORTE. 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: HIT CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, J. B. CONSTRUÇOES LTDA,
CONSTRUTORA AKRUS LTDA. Vencido o horário previsto
para a abertura da sessão, a comissão declarou aberta a
sessão e iniciou a fase de Credenciamento da empresa,
constatando o comparecimento da Licitante, a empresa: J.
B. CONSTRUÇOES LTDA, representada pelo Sr. José Wilton
Jesus de Sousa, portador da Cédula de Identidade nº
014.073.532.0006 SSP/MA e CPF nº 011.413.073-67.
Continuando em seguida foi suspensa a o certame pelo
fato da ausência da Presidente da Comissão Permanente
de Licitação Sra. Valdirene Silva e Silva, por motivos de
saúde a qual teve se deslocar para atendimento médico.
Sendo marcada a reabertura do certame para dia
18/12/2018 ás 16.00, para analise do s credenciamentos e
a abertura dos envelopes de nº 01 documentação e o
envelope nº 002 – Propostas com a empresa credenciada
J. B. CONSTRUÇOES LTDA.
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 12 de dezembro do ano de 2018 (dois mil e
dezoito). Sr. José Neres Castelo Lemos, Sr. Hildebrando
Mendes da Silva (membros da Comissão Permanente de
Licitação)

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇO N° 018/2018.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 055/2018.
Às 09:00 horas (nove) do dia 13 de dezembro do ano de
2018 (dois mil e dezoito), 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-
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se Sr. José Neres Castelo Lemos, Sr. Hildebrando Mendes
da Silva (membros da Comissão Permanente de Licitação);
para analisar e julgar o Tomada de Preço nº 018/2018, do
tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de
empresa para execução de serviço de adequação de
estradas vicinais no município (implantação de
pavimentação asfáltica em vias do povoado Conquista). 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: ARAUJO BEZERRA ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA – ME, MG EMPREEENDIMENTOS LTDA e
CONSTRUTORA AKRUS LTDA.
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: CONSTRUTORA
AKRUS 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.
Continuando em seguida foi suspensa a o certame pelo
fato da ausência da Presidente da Comissão Permanente
de Licitação Sra. Valdirene Silva e Silva. Sendo marcada a
reabertura do certame para dia 19/12/2018 ás 09.00, para
analise do s credenciamentos e a abertura dos envelopes
de nº 01 documentação e o envelope nº 002 – Propostas
com a empresa credenciada CONSTRUTORA AKRUS LTDA.
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 13 de dezembro do ano de 2018 (dois mil e
dezoito).

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇO N° 019/2018.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 056/2018.
Às 14:00 horas (nove) do dia 13 de dezembro do ano de
2018 (dois mil e dezoito), 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, reuniramse Sr. José Neres Castelo Lemos, Sr. Hildebrando Mendes
da Silva (membros da Comissão Permanente de Licitação);
para analisar e julgar o Tomada de Preço nº 019/2018, do
tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de
empresa para execução de serviço de adequação de
estradas vicinais no município (implantação de
pavimentação asfáltica em vias asfáltica em vias dos
povoados Vila Boa Esperança, Josias e Ebenézia). 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: ARBO
EMPREEENDIMENTOS EIRELI e CONSTRUTORA AKRUS
LTDA.
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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: CONSTRUTORA
AKRUS 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 e a
empresa:
ARBO
EMPREEENDIMENTOS
EIRELI
representada pelo Sr. Daniel da Conceição Silva, portador
da Cédula de Identidade nº 765.235.978 SSP/MA e CPF nº
822.973.633-20.
Continuando em seguida foi suspensa a o certame pelo
fato da ausência da Presidente da Comissão Permanente
de Licitação Sra. Valdirene Silva e Silva. Sendo marcada a
reabertura do certame para dia 19/12/2018 ás 14.00, para
analise do s credenciamentos e a abertura dos envelopes
de nº 01 documentação e o envelope nº 002 – Propostas
com a empresa credenciada CONSTRUTORA AKRUS LTDA
e ARBO EMPREEENDIMENTOS EIRELI.
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 13 de dezembro do ano de 2018 (dois mil e
dezoito).
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