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PODER EXECUTIVO 

 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA 

ATA DA SESSÃO Nº 002/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2022. 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 040/2022. 

Às 09:00 horas (nove) do dia 14 de maio do ano de 2022 
(dois mil e vinte e dois), 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, (Presidente), Isabela da 
Costa leite, Sra. Sra. Erisvanda Matos Pereira (membros da 
Comissão Permanente de Licitação); para analisar e julgar 
a Concorrência Pública nº 002/2022, do tipo menor preço 
global, firmam a presente ata da sessão cujo objeto é a 
Contração de empresa para a execução de serviços para a 
execução da obra: escola de 12 salas – bairro São 
Francisco (1101619), no município de Zé Doca - MA. O 
edital foi publicado no Diário Oficial do Estado do 
Maranhão - DOE e Jornal Pequeno, conforme consta nos 
autos deste processo.  

A Licitação será regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações, 
bem como pelo OFÍCIO CIRCULAR Nº 
83/2020/MARANHÃO-CGU, onde traz recomendação 
quanto à realização de licitações durante a pandemia de 
COVID-19. Tendo em vista a impossibilidade de aguardar-
se a realização do certame para além do período de 
isolamento social, a Administração assegura mediante 
previsão expressa o cumprimento de medidas de 
prevenção, tais como: utilização obrigatória de máscaras 
de proteção respiratória; permitido apenas o 
representante credenciado a sala de licitações; a 
organização do recinto terá afastamento mínimo de 1 (um) 
metro de distância entre os presentes; necessário a 
utilização do álcool gel (70º INPM) e o representante da 
empresa pertencente ao grupo de risco deverá comunicar 
à Comissão de Licitação, com antecedência, para tomada 
das medidas cabíveis. As recomendações estão no sentido 
de mitigar a propagação da pandemia, garantindo maior 
segurança a todos os presentes nas sessões presenciais. 
Vencido o horário previsto para a abertura da sessão, o 
Presidente declarou aberta a sessão informando que por 
causa do feriado municipal da “padroeira da cidade” em 
13/06/2022 e em conformidade ao edital no item 1.2 – 
“correndo decretação de feriado ou outro fato 
superveniente que impeça a realização desta licitação na 
data acima mencionada, o evento será automaticamente 

transferido para o primeiro dia útil subsequente, salvo 
comunicação em contrário”, sendo aberto nesta data; e 
iniciou a fase de Credenciamento da empresa, constatando 
o comparecimento da Licitante, as empresas: 

1ª FASE DE CREDENCIAMENTO 
HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI Representante: 
Antonio Wellisonda Silva Vieirra - CPF nº 614.986.113-97, 
T A N COSTA Representante: Tayllon Augusto Neves Costas 
- CPF nº 616.645.923-85, EL DOURADO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS Representante: José Lourencio de Sousa Filho - 
CPF nº 150.214.083-72, AUGURI CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA Representante: Amanda Gabryelle Lima 
Nobre -CPF nº 038.112.773-75. 

Foram analisados os credenciamentos os quais estavam 
aptas as empresas abaixo, não havendo registros de 
qualquer situação. Registrando que a empresa T A N 
COSTA somente entregou o credenciamento e os 
envelopes de habilitação e proposta de preço. 
 
2ª FASE DE HABILITAÇÃO DE DOCUMENTOS. 
Continuando, foram recebidos os envelopes lacrados 
contendo as documentação e proposta. A comissão 
procedeu à abertura do envelope nº 001- Documentação, 
as quais foram analisadas e rubricadas pelas comissões e 
licitante presente e, a compatibilidade dos documentos, 
INFORMAMOS que as empresas EL DOURADO COMÉRCIO 
E SERVIÇOS, HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 
desistiram de participar do certame solicitando os 
envelopes, ficando somente as empresas T A N COSTA, 
AUGURI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, existindo as 
seguintes alegações: 
 
1 - AUGURI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA alegou que, 
a empresa T A N COSTA, o balanço apresentado pela 
empresa é relativo ao exercício de 2020, sendo que o já 
solicitado no edital é do ano de 2021, conforme o item 
6.1.3.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, que comprove a boa situação 
financeira da empresa nas condições seguintes; e não 
apresentou a certidão específica sendo que o já solicitado 
no edital é do ano de 2021, conforme o item 6.1.5.2 -  
Certidão Simplificada e específica da Junta Comercial do 
Estado do Maranhão, de acordo com o art. 1º do Decreto 
n° 21.040 de 17 de fevereiro de 2005, para empresários e 
sociedades empresariais do Estado do Maranhão. 
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• O 
representante da empresa T A N COSTA, o representante 
não encontrava-se presente para fazer sua defesa. 
 
Resposta da Comissão: Diante do fato supracitado a 
comissão permanente de licitação, decidiu pela 
DESCLASSIFICADA a empresa T A N COSTA. 
 
Diante da situação a comissão permanente de licitação 
resolve suspender a sessão para as comunicar e publicar a 
decisão, abrindo-se o prazo legal após a publicação para 
quaisquer manifestações por parte das empresas quanto 
ao supracitado, sendo que, as decisões sobre alegações 
serão publicadas no Diário Oficial do Munícipio e DOE. 
 
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 14 de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e 
dois). 

 
CONCOCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022. 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 040/2022. 

RELATÓRIO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Zé Doca – MA, para analisar e 
julgar a documentação de habilitação, referente 
a CONCOCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é Contração de 
empresa para a execução de serviços para a execução da 
obra: escola de 12 salas – bairro São Francisco (1101619), 
no município de Zé Doca - MA, que resultou no resumo 
abaixo: 
 
RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
Continuando, foram recebidos os envelopes lacrados 
contendo as documentação e proposta. A comissão 
procedeu à abertura do envelope nº 001- Documentação, 
as quais foram analisadas e rubricadas pelas comissões e 
licitante presente e, a compatibilidade dos documentos, 
INFORMAMOS que as empresas EL DOURADO COMÉRCIO 
E SERVIÇOS, HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 
desistiram de participar do certame solicitando os 
envelopes, ficando somente as empresas T A N COSTA, 
AUGURI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, existindo as 
seguintes alegações: 
 
1 - AUGURI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA alegou que, 
a empresa T A N COSTA, o balanço apresentado pela 
empresa é relativo ao exercício de 2020, sendo que o já 
solicitado no edital é do ano de 2021, conforme o item 
6.1.3.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, que comprove a boa situação 
financeira da empresa nas condições seguintes; e não 
apresentou a certidão específica sendo que o já solicitado 

no edital é do ano de 2021, conforme o item 6.1.5.2 -  
Certidão Simplificada e específica da Junta Comercial do 
Estado do Maranhão, de acordo com o art. 1º do Decreto 
n° 21.040 de 17 de fevereiro de 2005, para empresários e 
sociedades empresariais do Estado do Maranhão. 
 

• O 
representante da empresa T A N COSTA, o representante 
não se encontrava presente para fazer sua defesa. 
 
Resposta da Comissão: Diante do fato supracitado a 
comissão permanente de licitação, decidiu pela 
DESCLASSIFICADA a empresa T A N COSTA. 
 
Após o julgamento de cada documentação de habilitação, 
que prossiga o feito para publicação em Diário Oficial do 
Município comunicando aos licitantes do resultado de 
julgamento. Ficará também a partir da data desta 
publicação aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 
interposição de recursos, conforme alínea a, do inciso I, 
Art. 109 da Lei 8.666/93. Zé Doca -MA, 14 de junho do ano 
de 2022.Sr. José Neres Castelo Lemos (Presidente), Sra. 
Isabela da Costa leite e Sra. Erisvanda Matos Pereira 
(membros da Comissão Permanente de Licitação). 
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