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PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE
CAMPOS

ATA DE SESSÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 –
CPL/PMHC

ATA DE SESSÃO
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 – CPL/PMHC
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 083/2021-SEMAD
 
As quatorze horas e treze minutos, do dia primeiro do
mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, na sala da
Comissão  Permanente  de  Licitação,  situada  na  Praça  Dr.
Leôncio  Rodrigues,  nº  136,  Centro,  o  Pregoeiro  MAURO
HENRIQUE SOUSA MUNIZ, e sua equipe de apoio, composta
pelo servidor, CAIO VINÍCIUS DA PAZ ABITIBOL e FELIPE
ALVES DINIZ PEREIRA, todos nomeados através de Portaria,
anexa  aos  autos,  para  recebimento  dos  envelopes  de
documentos de habilitação e proposta de preços do Pregão
Presencial  nº  007/2021 –  CPL/PMHC,  com o  objetivo  de
selecionar  a  melhor  proposta  para  Contratação  de  empresa
especializada  no  fornecimento  e  recargas  de  cilindro  de
oxigênio medicinal, para atender as necessidades do Hospital
Municipal  Elda  Ribeiro  Fonseca  e  demais  demandas  da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Humberto de
Campos.
 
ABERTURA
 
Às  16:00,  pontualmente,  o  PREGOEIRO  deu  início  aos
trabalhos,  fazendo  comunicação  aos  presentes  sobre  os
objetivos do PREGÃO, a ordenação dos trabalhos, a vedação a
intervenção fora da ordem definida e limites quanto ao uso do
celular;  após,  realizou  o  credenciamento  do  licitante,
obedecendo ao disposto no Edital, limitando-se o certame as
empresas  abaixo  descritas.  Do  exame  dos  documentos
oferecidos, necessários à comprovação da existência de poderes
para a formulação de propostas e à prática dos demais atos de
atribuição  do  licitante,  conclui-se  o  credenciamento,  ficando
este da seguinte forma:
 
CREDENCIAMENTO
 
EMPRESA CNPJ N° CREDENCIADO IDENTIDADE N°
WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 34.597.955/0001-90 ELIVALDO TRINDADE DA

SILVA 0706443420192

 
O  PREGOEIRO  comunicou  o  fim  do  credenciamento.  Em
seguida ficou constatado o atendimento às exigências do Edital
e  os  dois  envelopes  com as  propostas  e  os  documentos  de
habilitação foram entregues ao Pregoeiro.
 
REGISTRO DA PROPOSTA E CLASSIFICAÇÃO
 
Em seguida declarou aberta a sessão, logo após iniciou-se a
abertura  do  envelope  de  proposta  da  licitante  presente.  O
Pregoeiro identificou que o valor do Item 2, referente ao Lote
01, está acima do estimado no edital, porém o valor total do
Lote  está  abaixo  do  estimado  no  Edital.  Ato  contínuo  o
pregoeiro  solicitou  o  representante  da  empresa  WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS  LTDA  que  justificasse  o
valor alterado, que falou: “Este valor apresentado é o valor real
de mercado para o produto fornecido pela empresa, bem como,
o valor do contrato anterior com este Município”. Depois que o
representante  da  empresa  participante  justificou  o  valor
apresentado,  o  pregoeiro  decidiu  aceitar  a  proposta  e  por

conseguinte, classificar a empresa, visto a real necessidade da
aquisição  do  objeto  do  presente  pregão,  em  virtude  da
pandemia de COVID-19 que assola o nosso país, como também
o nosso Estado e o valor total  do lote está abaixo do valor
estimado  do  Edital  e  ainda,  por  ser  a  única  empresa
participante  do  certame.  O preço foi  lido  em voz  alta  para
conhecimento  de  todos,  onde  ofertou  o  valor  global  de  R$
140.400,00 (cento e quarenta mil e quatrocentos reais),
conforme especificações contidas no ANEXO I  do Termo de
Referência  do  Edital.  Foi,  então,  a  proposta  rubricada  pelo
Pregoeiro, pela Equipe de Apoio. Após análise da Proposta de
Preços.
 
RESULTADO DE PROPOSTA E ANÁLISE DE DOCUMENTO
DE HABILITAÇÃO
 
Em  prosseguimento  dos  trabalhos,  estando  o  valor  global
ofertado inferior ao estimado, o Pregoeiro abriu o envelope de
habilitação  da  l icitante  WHITE  MARTINS  GASES
INDUSTRIAIS LTDA, para análise dos documentos, e sendo a
única  licitante  presente  foi  verificada  aceitabilidade  da
proposta,  e  examinada  a  adequação  dos  documentos  de
habilitação,  tendo o Pregoeiro declarado a empresa WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA vencedora do Pregão
Presencial  nº.  007/2021  –  CPL/PMHC,  nos  valores  acima
destacados.
 
ADJUDICAÇÃO
 
Em  ato  contínuo,  foi  então  ADJUDICADO  o  objeto  desta
licitação à empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA, CNPJ nº 34.597.955/0001-90, do Pregão Presencial
nº  007/2021-CPL/PMHC,  no  valor  global  de  140.400,00
(cento e quarenta mil e quatrocentos reais), submetendo o
resultado  deste  certame  à  autoridade  competente  para
HOMOLOGAÇÃO,  se  assim julgar  conveniente,  para  que  a
adjudicação produza seus efeitos legais. Nada mais havendo a
tratar,  lavro  a  presente  Ata,  que  datada,  lida  e  achada
conforme,  vai  assinada  pelo  Pregoeiro,  Equipe  de  Apoio  e
Licitantes  presentes.  Humberto  de  Campos/MA,  aos  dias
oito do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.
 
MAURO HENRIQUE SOUSA MUNIZ
Pregoeiro
 
CAIO VINÍCIUS DA PAZ ABITIBOL
Equipe de Apoio
 
FELIPE ALVES DINIZ PEREIRA
Equipe de Apoio
 
LICITANTE/REPRESENTANTE:
EMPRESA ASSINATURA DO CREDENCIADO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  

 

Publicado por: FELIPE ALVES DINIZ PEREIRA
Código identificador: 31c27f670751f92aa2a2d9ba27931a73

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021
– CPL/PMHC

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0107/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 – CPL/PMHC
 
A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos – MA,
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localizada  na  Praça  Dr.  Leôncio  Rodrigues,  136,  Centro  –
Humberto  de  Campos-MA,  CNPJ:  06.222.616/0001-93,
comunica  aos  interessados  que  realizará  licitação  na
modalidade  Tomada  de  Preço  nº  012/2021,  no  dia
01/07/2021  às  10h00,  horário  de  Brasília,   objetivando  o
“Contratação de empresa de engenharia para a construção de
uma Creche Tipo II, no Município de Humberto de Campos –
MA”, conforme quantidades e especificações contidas no Termo
de Referência, Anexo I do edital.
 
O  Edital  pode  ser  consultado  na  Comissão  Permanente  de
Licitação-CPL,  em  dias  uteis,  segunda  à  sexta-feira,  nos
horários  das  08:00  às  12:00h.  O  Edital  poderá  ser  obtido

gratuitamente  no  site:  www.humbertodecampos.ma.gov.br.
Dúvidas  ou  informações,  segue  e-mail:  cplpmhc@gmail.com
 
Humberto de Campos (MA), 10 de junho de 2021.
 
Josué Silva Sousa
Secretário Municipal de Educação
 

Publicado por: FELIPE ALVES DINIZ PEREIRA
Código identificador: 19d1482659fd8b321b1f2948bd50c0ee
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LUIS FERNANDO SILVA DOS SANTOS

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: 98985627610

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
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