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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
CNP): 30.522.514 / OOOL-78-SEMPOF
DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DA SESSÃO
TOMADA DE PREÇOS N" OO3/2O22
Aos dias 10 (dez) do mês de março de dois rnil e vinte e dois, às 09:4.i (nove horas e
quarenta e três minutos), na sede do Poder Executivo do Municipio de Juruti, Estado do
Pará, situada na cidade do mesmo nome, na Rodovia Translago, Pa.257. km 01, s/n",
Bairro: Nor,a Jerusalém-CEP: 68.170-000, reuniu-se a Comissáo Permanente de Licitaçào
da Prefeitura Municipal de Juluti, nomeada pela Portaria n' OO9 12O22-PMJ/PA,
constituida peios Senhores, Cosme Sousa Ferreira, Kátia Vidinho dos Santos,
Francisco de Sousa Coelho e Keydson Francisco Morais Meireles, membros titulares,
Amilton José Da Silva Viana Crea l5Í-7OL949-4 Engenheiro Têcnico responsável. sob
a presidência do primeiro, para abertura da licitaçào supra epigrafada, encarregada de
dirigir e julgar o Processo Licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS no
OO312O22, destinada a selecionar a rnelhor proposta para CONSTRUÇÃO DE OS (CINCO)
MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES ALEMANHA,
APARECIDA, CIPó, MIRI CENTRAL E ARTIÂL III, ZONA RURAL DE JURUTI/PA ,
coNFoRME CONDIÇÕBS pnpVrSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS,
QUE INTEGRÂM ESTE EDITAL, devidamente publicado no Diário Oficial da União, Jornal
Diário do Pará e Quadro de Avisos da Prefeitura, no clia iB de fevereiro de 2022. tudo
c:onlbrme Edital e demais exigências da Lei Federal no.8.(t66 193 e alteraçÕes posteriores.
Dando seguimento a sessáo pelo Presidente da Contissáo, onde se constatou a presenÇa
dos segi.rintes representantes: PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA CPF n" 942.o34.60291 representando a empresa FENIX CONSTRUÇÃO p SERVIÇO EIRELI, CNPJ n'
22.aO9.a66lOOO1-8O, ARY JUNIOR PAZ CPF n" 775.o20.942-53 representando a

empresa PRESIM PREMOLDADOS SIMOES ENGENHARIA LTDA

CNPJ:
{o2.639.925/OOO1-O2 ato contÍnuo o presidente concedeu a palavra aos representantes
para as ponderações do credenciamento, o representante da elnpresa FENIX
CONSTRUÇÃO B SER\IIÇO EIRELI se manifestou aleganclo clue a empresa PRESIM
PREMOLDADOS SIMOES ENGENHARIA LTDA apresentou os cior:umentos em
desconformiciade com edital dentre eles a carta credenciai, procuraçáo e todas as demais
r:leclarações solicitadas no item 5.2 sem o devido reconhecimento cartorário, foi concedida
e1 palavra ao representante da errpresa PRESIM PREMOLDADOS SIMOES ENGENHARIA
LTDA para defesa sobre a ponderação, o mesmo zúegou que considera a assinatura digital
válida conforme a LEI N"14.063/2020, a comissào passorr a analisar a documentaçáo
onde foi constatado que as ponderacÕes do representante da FENIX CONSTRUÇÔBS g
SERVIÇOS EIRELI sào pertinentes c ir documentaçáo apresentada nào atende o solicitado
no iien: 5.3, esciareceu ainda qLie a Lci 14.063 se aplica somente parír procedimentos
eletrônicos onde é possÍvel vcrlidar assinatura eletrônica, nào substituindo a autenticidade
do selo cartorário, destarte l.-elo prirrcipio do instruimento cr-rnvocatório a cornissáo decide
por considerar o represelltantçr da eÍrpresa PRESIM PREMOLDADOS SIMOES
ENGENHARIA LTDA DESCREDENCIADO, e irrforirra que conforrne o item 5.5 do edital o
mesmo nilo porler'á se lnanite:terr riur:rnte a sessào ti:ras a proposta da empresa permanece
válida, nadirÍbl errcontraclo ccntrer o creck:nciaitieÍtto da empresa FENIX CONSTRUÇÃO B
SERVIÇO EIRELI senclo esta CItEDEI{CIADA. Destarte o presirJente da comissào solicita
os enyelopes corn. os clocuÍtcntcrs .ie habiiitacáo clas enpresas qlle segue rubricado por
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todos, na análise da documentaçáo, da análise da documentaçáo foi concedida a palavra
ao representante da empresa FENIX CONSTRUÇÕES B SERVIÇOS EIRELI o mesmo
ponderou que a empresa PRESIM PREMOLDADOS SIMOES ENGENHARIA LTDA náo
apresentou as certidÕes trabalhistas conforme item 8.5.8, assim como náo está em
conformidade com o item 8.6.2 pois nào apresentou a certidào especifica da empresa,
assim como a CRP do contador náo está especÍfica para a finalidade de Balanço, outra
ponderaçào é a ausência da declaraÇáo solicitada no item 8.7.3, outra alegaçáo 8.7.6.
outra ponderaçáo é que o atestado de capacidade técnica é de construçáo e náo especÍfico
de perfuraçáo de poços, destarte o presidente encaminha a documentaçáo para ser
analisada pelo engenheiro técnico responsável e emissáo de parecer técnico sobre o acervo
e com isso o presidente suspende a sessáo e informa á todos o retorno ás 15:00hs do
mesmo dia.
COMISSÃO DE LICITACÃO

Presidente

COSME SOUSA FERREIRA

Membro

efetivo

KATIA VIDINHO DCS SANTOS

Membro

efetivo

FRANCISCO DE SOUSA COELHO

Mernbro

suplente KEYDSON FR{I'JCISCO MORAIS I\IEIRELES
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