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PROCESSO LICITATÓRIO N" OO7i2O2I
CONVITE N" 0012021 (Sessão realizada por videoconferência)

Ata da reunião da Comissão Especial de Licitação, designada pela portaria

n'

025412021,

referente ao Conüte n" 001/2021, que trata da contratação de Conratação de empresa para a
locaçâo de veiculo automotor, tipo Ônibus (o veiculo não poderá exceder quinze anos de uso),
com motorista, combustível, seguÍo e manutenção poÍ conta da contratada, contendo no mínimo
36 (tinta e seis) lugares, para realização dos serviços de transporte intermunicipal de pacientes
que fazem TFD (Tratâmento Fora do Domicilio).

No dia 22 de julho de 2021, às 09:00 horas, na sede da Comissão Especial de Licitaçâo, sito na
Rua Rua Josué de Castro no 84 - Centro - hambé-PE CEP: 55.920-000, instituída pela Portaria n'
025412021, composta pelos servidores: Felipe Silva Zovka (Presidente), Bnmo Vilar Gondim de
fuaújo Pereira (membro) e Rafaela de Andrade Firmo (rnembro), ainda com a presença do Sr.
Lerndro da Costa Santos assesor técnico, com a finalidade de analisar os documentos de
habililação e as propostas de preços apresentados pelas licitantes que acudiram ao chamamento da
Carta Convite n'001/2021, confonne especificações constantes do Tenno de Referênci4 quc

-

integÍa o Edital como Anexo L A fim de acompaúar os trabalhos desta Sessão e dar o suporte
necessário à CPL, o corpo técnico auriliará no que for necessário. O aüso de ücitação foi aÍixado
no quadro de avisos desta edilidade no dia 12 de julho de 202t. Em razAo da reconhecida
pandemia da COVID-I9 e em atendimento às recomendações dos profissionais da saúde e das
autoridades govemamentais, as sessões presenciais deste ceÍâme ocorrerão por üdeoconferência,
realizadas por meio do software "Google Meet", cujo link contendo o côdigo de acesso a esta
Sessão foi disposto no Edital. Confrmado o recebimento do código de acesso à Sessão Pública e
iniciada a fase de credenciamento e habilitaçâo, foi verificado que protocolaram, junto à Comissão
de Licitação, seus respectivos documentos de Habilitação e Proposta de Preços as empresas:

l)

ME, inscrita no CNPJ sob o

no

EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA

-

Seúor Oton
ME,
inscrita no
Aron da Silva Justinho, CPF: I17,595.62440; 2) EDIMILSON P. DA SILVA
CNPJ sob o n' 37.601.585/0001-05, não houve representâção desta empresa na sessão de
videoconferência. e 3) JOSÉ DA sILvA TRANSPORTE E TURISMo ' ME, inscrita no
CNPJ sob o n" 01.556.491/0001-14, nâo houve representação desta empresa na sessão de
videoconferência. Abeno o envelope n" 0l contendo a documentação de habilitação e feita a
aúlise dos documentos apÍesentados, assim como verificando, por meio de diligência em sites
oficiais dos órgãos de controle, o eventual descumprimento das condições de participagão,
18.115.12610001-77

-

neste ato representada na sessão de üdeoconferência pelo
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especialmente quânto à existência de sanção que impeça a participação

no certame ou a futura

contratação, a Comissão de Licitação decidiu HABILITAR todas as licitantes, porquanto
cumpriram fielmente às exigências dispostas no edital deste Convite. Destaca-se que a empresa
JOSÉ DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO - ME, apresentou a certidão negativa de
débitos federais com validade até 19/05/2021, estando por conseguinte, vencida. Como a empresa
é microempresa, a mesma foi habilitada com restição, a qual, caso logre-se vencedora da
licitação, terá cinco dias úteis para regulamentar a referida certidão. Conforme o Decreto no
048/2021, assim como item I l.l1 do Edital que rege a presente licitação que discorre que:
- Da(s) reunião(ões) da Comissão Especial de LicitaÉo{El, que digam respeito ao
Íecebimento dos envelopos no 0l e no 02, âo iulgamento de habilitação e propostas; ê/ou
assuntos pertinentes que se âçam necessários, sêni (ão) lavràda(s) âta(s) ciÍcunstÂnciâds(s),
dev€ndo €sta(s) seÍ (em) assinada(s)m pela comissão. Os arquivos referentes à sessâo püblica

"l t.l I

de videoconferência serõo digitalizados, salvos e possibilitado o total acêsso e manifesração
dos interessados, em prazo razoável e proporcional."

Sendo assim, todos os documentos serão digitalizados e disponibilizados para todos os
interessados no site oficial da Prefeitura Municipal de Itambé/PE. Ato contínuo, foi remarcada a
sessâo para o

üa

28107 12021 as 9:00 horas, caso não haja interposição de recursos pelos licitantes

participantes. Uma vez interposto o recurso. os participantes serão comunicados e a sessào será
remarcada. Em seguida, o Sr. Presidente franqueou o uso da palalTa ao licitante, que acompanha a
sessão poÍ üdeoconferência. Não houve qualquer manifestação a ser constatada em ata. Dôstacaom/kbi-wv
se que o link para a nova sessão é: hr S lllmee
Itarnbé/PE, 22 de julho de 2021
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-Assessor técnico-
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