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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N° 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n° 01, CEP: 65.393-000, Centro- Buriticupu/MA
Comissão Permanente de Licitação - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0401007/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item
DATA DA SESSÃO: 22/02/2021
HORÁRIO: 14h00min

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021-SRP
ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS

PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILÉTAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021 - SRP.

OBJETO: Registro de preços, do tipo menor preço, visando à eventual e futuro fornecimento de internet
com link dedicado por meio de fibra ótica para atender as necessidades das secretarias e fundos municipais
de Buriticupu/MA.

Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 14h20min (quatorze horas
e vinte minutos), na sala de reuniões da comissão permanente de licitação, da Prefeitura Municipal de
Buriticupu - MA, designada pela Portaria n® 136/2021. datada de 17 de fevereiro de 2021, composta por
Getulio Veras de Almeida (Pregoeiro), Genassi do Nascimento dos Santos (membro da equipe de apoio) e
Levy do Nascimento Barbosa (membro da equipe de apoio), com a finalidade de apurar as propostas de
preços e documentação dos interessados do Pregão Presencial n° 002/2021 - SRP, objetivando o Registro de
preços, do tipo menor preço, visando à eventual e futuro fornecimento de internet com link dedicado
por meio de fibra ótica para atender as necessidades das secretarias e fundos municipais de
Buriticupu/MA. O Pregoeiro esclareceu aos presentes que o aviso contendo o resumo do edital foi afixado
no quadro de avisos localizado no prédio desta Prefeitura Municipal, divulgado através de publicação no

Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE/MA. no Jornal Pequeno, no site oficial do poder executivo
(www.buriticupu.ma.gov.br) e Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas SACOP/TCE/MA,
sendo devidamente publicado em conformidade com a legislação vigente, conforme documentos

^

comprobatórios constantes dos autos. O Pregoeiro informou aos presentes que o Edital ficou disponível no
sitio oficial www.buriticuDu.ma.20v.br e na sala da Comissão Permanente de Licitação para ser adquirido
por quaisquer interessados. Iniciados os trabalhos o Pregoeiro constatou a presença de 02(duas) licitante no
certame, a empresa REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
número 04.680.405/0001-79 e empresa: OF INTERNET EIRELI CNPJ: 27.570.339/0001-80 uma vez

que este Pregão foi devidamente publicado nas imprensas oficiais supracitadas, sendo devidamente
publicado em conformidade com a legislação vigente, conforme documentos comprobatórios constantes dos
autos. Continuando, o Pregoeiro solicitou aos representantes das empresas presentes a entrega dos
documentos necessários para credenciamento e representação, conforme previsto no item 3 do Edital. Após
análise dos documentos apresentados para credenciamento e representação, juntados aos autos deste
processo, o Pregoeiro apresenta o Resultado do Credenciamento, conforme segue:
EMPRESAS E SEUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS:

REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI, inscrita no CNPJ
04.680.405/0001-79

REPRESENTANTE: JAMES LOPES DE OLIVEIRA CPF:800.385.813-53
OF INTERNET EIRELI inscrita no CNPJ: 27.570.339/0001-80
REPRESENTANTE: Rafael da Silva Moura CPF:609.620.443-00
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Os documentos pertinentes ao credenciamento ficaram a disposição de todos os presentes para eventuais

questionamentos e foram rubricados pelo Pregoeiro, Membros da Equipe de Apoio e Licitantes Presentes. O
Pregoeiro informou aos licitantes que todos os documentos para credenciamento serão juntados aos autos do
processo desta licitação e não serão devolvidos a empresa licitante presente. Os Documentos de
Credenciamento das empresas foram devidamente analisados e confrontados com as exigências previstas no
Edital, bem como todas as certidões via internet foram autenticadas conforme consta nos autos. Foi então

dado prosseguimento à sessão, ato contínuo, o pregoeiro solicitou aos membros da equipe de apoio e ao
representante da empresa licitante que rubricassem os fechos do envelope n® 01 - "'Proposta de Preços e n®
02 - "Habilitação" e que conferissem sua inviolabilidade, o que foi feito. O Pregoeiro decide suspender a
licitação devido ao pedido do Ministério Público junto a comarca de Buriticupu Maranhão para a suspensão

dos pregões presenciais, devido tal pedido o processo ficará suspenso enquanto o Juiz competente decide
sobre o caso.

E nada mais havendo, o Pregoeiro encerrou a sessão. A presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros

da Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes na sessão. Buriticupu, Estado do Maranhão, em 22 de
fevereiro de 2021.

PREGOEIRO(A)E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO

NOME

ASSINATURA

Pregoeiro(a) GETULIO VERAS DE ALMEIDA
Equipe apoio GENASSI DO NASCIMENTO DOS SANTOS

Equipe apoio LEVY DO NASCIMENTO BARBOSA

ASSINATURA

PARTICIPANTE(S)DO CERTAME

REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI
OF INTERNET EIRELI CNPJ: 27.570.339/0001-80

PARTICIPANTE(S)DO CERTAME"OUVINTE'

Dr.ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHÃES
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