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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

.. CNPJ: 05.149.182/0001-80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

ATA ™TAXXXXOnVBERTURA D°S COCVMENTOSDE 
-AB1L1TAÇAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021-PMSN

Ao(s) dez dia(s) do mês de Março de dois mil e vinte e 1Im àc s k 
administrativo da sede do Poder Executivo do M • ■ • u c ’ dez horas’ no comPlexo 
situada na cidade do mesmo nome na Rua Frei Da 7<1P1° Santarém N°V°’ Estado do Pa^ 
Centro - CEP 68.720-000 reuniu-se a Com’ ~ d*16 ' amarate’ n ^8 (complexo Administrativo), 
de Santarém Novo" nomeada pela Portari^ToO^ da Prefeitura Municipal
membros: THAYLO PIRES DO NASCIMENTO p j comPosta Pelos seguintesSecretária, DAIWYDD ALLEN DA S1T VA J Presid^, MARCELA DE ARAÚJO SOUZA 
Suplente, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA ÍPE GABRIEL CORRÊA BARROS 
PMSN, Tipo Menor Preco Glnhal • k- IC^ referente a Tomada de Preços n° 004/2021- 
Administração, relariZ de P™Posta mais vantajosa para a
empreitada global de mão de obra na ‘ Jur* ,ca’Para execução indireta, por meio de 
ADAPTAÇãS DA E.M.EJ F L^ERATO^REm DA COS^T .AMPL^ÃO * 
Novo, conforme Projetos Memoriais CPSTA no MuniclP10 de Santarém
Edital e Anexos da respetaivTTomTda te Ped' °r*amentá™- contidas no
União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial Zm CVldam®nte publicado no Diário Oficial da 
da Prefeitura, no dia 22 de Fevereiro de 2021 t d UmCip10’ Jo™al Amazônia e Quadro de Avisos 
Federal no. 8.666/93 e alterações nosteriore ' Á ? ° ,COn/orme Edital e demais exigências da Lei 
todo o Sr. Felipe Gabriel Corrêa Barros si 1 Z T e a nr a sesjiao a presidente apresentou para 
sessão juntamente com os membros da comiT'6 Ak^ COmissão’ que lhe ajudaria a conduzir a 
conforme definido noTdital f7co°^^^ / n * SeSSã° peI° Presidente da Comissão,
documentos referentes ao credenciamento ^^e^3 ° ? Z338^ empresas’todas apresentaram os 
presença. Em seguida o nresideZ ea oL • T°d°S °S presentes assinaram a ^a de 
credenciamentos apresentadas, e passou para vistas JZTh & 3031186 documentaÇões de 
analisarem e rubricarem, o Presidente Perguntou < °d°S °S ,preseníes’ aPós os presentes 
sobre os documentos avaliados o representante d tlnham algLIm questionamento
EIRELI, se pronunciou com os seguint XiÍnZX ™RUÇÔES EMPAC
DE ENQUADRAMENTO ME OU FPP^JF? r\ / ã auíentlcldade da CERTIDÃO

zmo :S“bia :msCNMAaRQUES CONSTRUÇÕES^ZcElS^seri^ 

CEI> 68.6Í0-00CSM ** "°34> Bai™

ERONILDO MARQUES DA SII VA 1 u 1 representado peI° seu sócio proprietário o Sr. 
n"06329732689 DETRAN/PA, e do èp^WOPortador da CNH de 
Presidente Washington I ms n°24 r Â 6/0.484.182-49, residente e domiciliado na Av 
empresa J M S CONSTRUTORA E sSviCOSLTllA 68'65°’000’ &PMo P°Ç° ~ PA’ e a 
5!, com sede na Raa 2 de >3.300.152/0001-
67033-215, Ananindeua- PA ne.te mo Iazonjla U’ QD 08, n 21, Bairro Aguas Brancas, CE 
SANTOS DA SILVA brasileiro Solte P T^00 pelo seu Pr°curador o Sr. PAULO DE JESUS 
SSP/PA, e do CPF n° 042.4^.132-68 res^^T^T E r^0’ P°rtad°r d° RG de n° 2089495 
Bairro Umarizal, CEP 66 050-350 Belém - PaVi °™IC1 iado na Rua Municipalidade, n°1712, 
como credenciais de acordo com’o instrumento^00 t°d°S °S documentos apresentados 
declaradas CREDENCIADAS Dando ■ nvocatono, estando a partir deste momento m 
-J. - UENCMDAS. Dando segumtento a sessão, a Presidente st^itou aos presentes <
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que assinassem a lista de presença. Ato continuo o presidente solicitou o envelope de Habilitação e 
ropostas das empresas presentes por se tratar de cumprir com os requisitos formais ficando de 

posse com os documentos de habilitação e Propostas das empresas MARQUES CONSTRUÇÕES 
,n«IAdC ETPn C J M S CkONSTRÜTORA E SERVIÇOS LTDA, O presidente então após 

stalados os trabalhos com a abertura dos envelopes, foram examinados para verificação do lacre 
posteriormente conferidos, rubricados e aberto os envelopes de documentos, conforme instrumento 
convocatório. Dando prosseguimento a sessão, abertos os envelopes iniciou-se a fase de análise das 
documentações de habilitação apresentadas, o presidente então passou para apreciação dos licitantes 

SegUÍnteS ale§aÇões: 0 Representante da empresa MARQUES 
J M S CONSTR^rn^ COm aS seguintes alegações: sobre a empresa
com dat d 1 TRÜTORA E SERVICQS LTDA, 1- A empresa apresentou certidão simplificada 
com data de emissão superior a 30 dias em desacordo como item 7.26 do edital, 2- A emnresa 
deixou de apresentar o Termo de Abertura bem como o termo de Encerramento exigida no hem

- ) o edital, 3- Apresentação de C.R.P do contador somente com validade não com finalidade 
especifica conforme também exigida no item 7.23 - b) do edital, 4- Apresentação de declaração de 
nquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sem a presença da assinatura do 

contador somente assinada pelo representante, em desacordo com o item 7.32 do edital 
Finalizando assim suas alegações. Ato continuo o presidente deu a palavra ao representante da 
empresa J M S CONSTRUTORA F SFRVTCOÇ n n \ , F p scntante aa

, ~ SERVIÇOS LTDA que se pronunciou com as seguintes
alegações sobre a empresa MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI: 1- A empresa 
apr^S^ntOa Cí;rt’dao swhficada com data de emissão superior a 30 dias em desacordo como item 
7.26 do edi tal, 2- a empresa encontra-se com as informações desatualizadas junto ao CAU ao qual 
tem uma alteraçao no seu contrato social na data de 11/02/2020 e em sua última atualização 
Certidão3 em t1^^0 dC qrta?° apresentada é 15/11/2018. Estando assim as informações da 

idao apresentada desatualizadas. Finalizando assim suas alegações. Ato continuo o Presidente 
tomou a posse de fala e deixou claro que antes de esclarecer os questionamentos apontados pelos 
proponentes ele gostaria de explanar o resultado da análise da documentação apresentada pelas 
empresas MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI. ao qual o preridX sul comisst 
XLCe°ntoUS dosPd°fUndad^ daS d0.cumentações apresentadas ao qual após a devidas análises e 
MAROUES CON^TRI^Xr^MPA^\S.UbÍtem d° edi‘al P^ ™presa
MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI, dos quais constatamos possível falsidade 
rea izZ nâ dTcIuT?00 C°mparaçã° da certidão apresentada com a consulta 

izada no site do CAU. Deste modo, constatou-se que a empresa incorreu na prática e nas 
sanções do crime previsto no artigo 299. caput, do Código Penal, por fazer inserir certidão falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante 
daTei T666/ 993 E na prática e nas sanÇões do crime previsto no artigo 90
da Lei n. 8.666/1993 por fraudar, mediante expediente, o caráter competitivo do procedimento 
- atono com 0 intuito de obter, para si, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 

t A Continuo 0 presidente informou a todos a SUSPENSÃO da sessão para infoímar as 
autoridades competentes bem como Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil-CAU/BR e a 
MARQUES0CONSTRUÇÕES0 EMPA^^EIRELI1^00 artk° ^°S preSenteS que a empresa 

Jrefeftura11^ d° Certame em epi§rafe P°r taI conduta, e será publicada n^q^aTro de^vi^sX 
cond t \ T° a Certldã° de adimplência municipal como medida preliminar de aZe dl 
certame’ est^SUSP^NSO Pr°m°VÍdaS aS medidas legais sobre evcnto ocorrido. Diante disto, o^ 
CONSTRUTORA^ SERVim^I TDA^^08 r0^ & habllltaqão da Proponente J M S 

. »EKVICOS LTDA sejam avaliados e julgados. Por 
técnicas, (j presidente e sua comissão, resolveram SUSPENDER i 
aprofundada sobre as questões levantadas e encaminhamento ao jurídico do
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ocorridos para que os mesmos tomem as medidas cabíveis. O resultado e decisão de habilitação do 
piesidente e sua comissão será publicado em 3 (três) dias úteis em imprensa oficial já com a 
convocação para reabertura, se indeferidas as alegações sobre a proponente em julgamento para 
abertura de propostas, a contar do próximo dia útil da lavratura desta ata. Ato continuo, o presidente 
Reteve todos os envelopes de proposta de preços ainda lacrados, que serão lacrados e na presença 
de todos os participantes e rubricado por todos os presentes. Os presentes que desejaram visar a 
documentação, nada tiveram a acrescentar, concordando com a decisão da Presidente,. Ato seguinte 
perguntados se alguém tenha interesse de interpor recurso sobre a habilitação do licitante, ninguém 
manifestou interesse. Encerrando esta etapa do certame o Presidente encerrou sessão. Nada mais 
havendo digno de registro, eu Marcella de Araújo Souza, Secretária da CPL, lavrei a presente ata 
que vai assinada por mim e demais presentes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FUNÇÃO NOME

Presidente THAYLO PIRES DO NASCIMENTO

Secretária MARCELLA DE ARAÚJO SOUZA

Membro DAIWYDD ALLEN DA SILVA

Suplente FELIPE GABRIEL CORRÊA BARROS

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

J M S CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.300.152/0001-51 PAULO DE

CPF n° 042.430.132-68
TOS DA SILVA

MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC
EIRELI
CNPJ: 25.183.593/0001-08

eronildo marques da silva
CPF n° 670.484.182-49
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