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MIGUEL JOSE BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

ÍERÍúO DE ADJUDICAçÃO E HOMOLOGAçÃO - CONVTTE OOrr2Ol9

TERMO OE ADJUOICAçÃO E HOMOLOGAçÃO

CARÍA CONVITE N' OO1/2019

PROCESSO ADMINISÍRATIVO 1 55/201 9

O Exmo. Sr. Prefêilo Municipalde Santo Antônio do Leste/MT, no uso das

atribuiçôes e de acordo com o art.43, Vl, da Lei 8.666/93. Resolve, AO-

JUDICAR o item licitado a emprêsa ExcELLENcE SERVICE E CONS-

TRUçÀO EIREU, CNPJ: 10.279.1670001-97, estando de aclrdo clm as

exigências do edital Íicando vencedora a empresa, com o valor total de

R$'l'12.950,00 (cenlo e doze mil, novecenlos e cinquenta reais), e. HO-

MOLOGAR o pÍesente processo licitatóno na modalidade Convite no 001/

2019, lipo menor preço. cujo objeto é a cont atação de gmpresa para

execução de obras do dÍenagom pluvial profunda em vias uÍbanas no
Municlpio de Santq Antônio do Leste - MT, e DETERMINO que sejam

adotadas as medidas cabiveis para contratação da ernpresa vencedora.

Sânto António do Leste - MT. 20 de dezemb.o de 2019.

000í-28, nâo se Çredenciou perante o pregoeiro conforme a dáusula 2.8

do edital "Sornerae poderão usat da palawa, rubíicar docunentos e No-
postas, aprcsentar Êclamações, impugna@s, tacutsos, hzer questíona-

merlos, assnar atas e contratos, o Éprcsentante da proponente devida-

nente ÇÊdenciado perante a Comissáo, através de pÍwuraçáo co.n pode-

res e§pecirco§ ou cadE de crcdenciamento (Anexo lll). Juntamente c9m e
procuÍaçào pública ou caia de crcdenciamento. deverá set apÊsentado
à comissáo uha cópie do Ato cgnstitutivo, estahJto ou contrato social em
viCot''.

Finalizado o cíedenciamento a comissão dê licitaÉo verifcou que os en-

velopes estavam devidamente lacrados. sendo que foram posteíiormente

rubricados. Pâssou-se para a fase de abertura dos documentos de habili-

tação. após a aberlura dos envelopes íoíam rubricados pelos presentes e

em seguida ouve a análi§e dos documenlos de habilitaÉo.

Após analisar a documenlaÉo de habilitação da empresa RENASCER

PRESTAOORA DE SERVIçOS - EIRELU, CNPJ: 13.í7í.2731000í-40, foi

conslalado que apresentou a Cenidão de Regislro do Crea Vencida com

data de 2510820í9, e nâo apresentou o alestado de capacidade léciico
operacional e nem mesmo o contÍato de preslaçâo de serviços com o en-
genheiro(a) responsável pela empresa conforme solicitado na caÍta convi-

le. Diante do exposto o Píesidenle da Comisúo dedara a empresa acima

inabilitada.

Após analisar a documentaçáo de habilitação da emp.esa PERSONALITE

TERCETRTZAçÔES LTDA{iE, CNPJ: 29.2í9.58310001-20, consratou-se
que apresentou âtestado de capacidade técnica com o objeto a prestaçáo

de serviço de "mão de obn de recuperação e reloma de inóvel do tipo ím-
plantaçào e nodemizaçào de infíaestrutura espotliva oo mini $ladio (pe-

dreíros e pintoô". VeÍiíicou-se ainda que a empresa citada também náo

apresentou o atestado de €pacidade técnica profrssional. Diante do ex-
posto o PÍesidente da Comissão declara a empíesa acima inabilitada.

Em seguida passou-se para análise dos doormentosde habililaçào da em-
presa EXCELLENCE SERVICE E CONSÍRUçÃO ElRELl, CNPJ: 10.279.

167/000í-97, o qual apresenlou todos os doqrmentos exigidos na carta

çonüte f cando habilitada.

Nada mais havendo a lrataro prêsidente dedarpu encenada a reunião pa-

ra recebimento. abenura e julgamento do conüte no 00í/20i9, e eu, EÍiks
Matos da Situa, Presidente, lavÍei a pÍesente Ata a qual, após lida e apro-

vada, será assinada poí todos os presentes na sessáo, sendo as 14:30

hÍs.

ERIKS MATOS DA SILVA

PRESIDENTE

VILMAR DE SOUZA

MEMBRO

CILSA APARECIDA DE SOUZA CRECENCIO

MEMBRO

JOAO PAULO CAMARGO

ENGENHEIRO CIVIL

EXCELLENCE SERVICE E CONSÍRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 10.279.167/0001-97

RÉNASCER PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELLI

CNPJ: 13.171.2731000140

PERSONALITE TERCEIRIZAÇÓES LTDA-ME

CNPJ: 29.219.583/0001-28

PROCESSO LICITATÓRIO OE TOMAOA DE PREÇO

ATA recebimento, abertura e julgamento da propolta apresentada

coNVtTE No- 00í120í9

ATA DE JUNGAMENTO . CONVITE OOí.20í9

PROCESSO LICIÍATÔRIO MODAUOADE: CONVITE NO. OO1I2OI9

AÍA recêbimento, abertura e julgamento da Habilitaçãoapres€ntada aO

EDtÍAL No. 001/2019

coNVlTE No 00t/2019

Às 13:30 horâs do dia 19 de dezembÍo de 20'19, na sala de Licitações, iun-
Io à PreÍeitura Municipal de Sanlo Antônio do Leste/MÍ, Estado de Mato

Grosso, locâlizada à Av. Goiás, 367, Jardim Santa lnês, Íeuniíam-se a Co-

missão Peímanente de licitação da Preieitura Municipal de Santo Antônio

do Leste, constituida dos seguintes servidores: ERIKS MATOS DA SILVA

- presidente; Vilmar de Souza - Membro, Cilsa Aparecida de Souza Cíe-
cencio nomeados pela Portaria n" 456/20í9 de 03 de outubro de 20'19,

lambém participou do cename o Sr. Joao Paulo CamaÍgo - Engenheiro

Ciül designado para acompanhaÍ as liotações íelacionadas a obÍas des-

ta prefeitura municipal, nomeado pela poÍtaria 328/2019 de 08 de julho de

2019. especialmente incumbidos de proceder ao íecebimento e a abenuía

do envelope n.0'1. contendo a habilitaÉo apresentada ao Edital no.00l/
2019, da Modalidade Convite no 001/2019, bem como, pÍoceder â análi-

se e o iulgamento das mesmas, com o objetivo de "contratação ds em-
presa para execução de obrâs do drsnagem pluvial pÍofunda em vlaa
uíbanas no Municipio de Santo Arúônio do Lestê - MT". AbeÍtos os

kabalhos. o Senhor PÍesidenle e os membros da comissão @nstatâram a

presença de 03 empresas as quais entregaram seus envelopes.

Empíosa: EXCELLENCE SERVICE E CONSÍRUÇÃO ElRELl, CNPJ:
'10.279. r 67f000'l -97, neste alo rêpresentada por seu proprietário Sr. Thia-
go Rodíigues de Aríuda, poÍtadoí da cédula de RG: 17708494 SSP/MÍ, e

CPF: 025.586.781S7.

Empr.sa: RENASCER PRESTADORA DE SERVIçOS - EIRELLI, CNPJ:
í3.171.27310001{0, neste ato representada poí seu procurador Sr. Jho-
nattan HênÍique Bonoldi, ponâdor da cédula de RG: 78365 CTPS,4úT. e

cPF 052.119.509-84.

EmpÍesa: PERSONALTTE TERCETRTZAÇÔES LTDATIE, CNPJ: 29.2í9.
5E3/0001.28, neste alo Íepresenlada por seu procurador Sr. Fabiãno lúaÍ-
tins Ribeiro, ponador da cedula de RG: 1í'12121874 SSP/RS, e CPF: 015-
833.701-88.

lniciou-se o c.edenciamento e verifrclrJ-se que o representante da em-
pÍesa PERSONALTTE TERCE|R|Z çÔES LTDA+|E, CNPJ: 29.2t9.583/
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