
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 005/2022 - CPL 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção de parque de exposições e 
rodeios do município de Buritirana - MA. 

Aos vinte e cinco dias do mês de Maio de 2022 às 09:00 hs (nove horas), na sala de reunião da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Senador La Rocque s/n Centro, Prefeitura de 
Buritirana - MA, presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação: Murilo Santos 
Nogueira - Presidente, Livia Abreu Santos da Silva - Membro e Paulo Bezerra Neto - Membro, foi 
instalada a sessão de abertura e julgamento da licitação em epígrafe. A Comissão atestou o 
comparecimento da seguinte empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
TRANSPORTE LTDA., representada pelo Sr. Kalyl Silva Bispo, portador da cédula de identidade 
de nº 034437222007-8 SESP-MA. Foram recebidos os documentos relativos ao credenciamento da 
participante, verificando-se a regularidade de representação da mesma. Passou-se à abertura do 
envelope referente a documentação de habilitação no certame, o qual foi rubricado pelos membros da 
CPL e licitante juntamente com os documentos apresentados. Analisados os documentos de 
habilitação, a CPL declara a licitante habilitada. A licitante renuncia expressamente à interposição de 
quaisquer recursos em face da decisão proferida na fase de habilitação. Aberto o envelope 
correspondente a proposta de preços e, analisada a mesma com o auxílio do setor de engenharia 
(parecer técnico anexo), é declarada vencedora do certame a empresa SERVICOL - SERVIÇOS 
DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA., com o preço total proposto de R$ 427.033 ,39 
(quatrocentos e vinte e sete mil, trinta e três reais e trinta e nove centavos). A licitante renuncia 
expressamente à interposição de quaisquer recursos em face da decisão proferida na fase de 
julgamento da proposta de preços. Não havendo qualquer contestação e nada mais a apurar, foi 
encerrada esta sessão. Eu, Murilo Santos Nogueira, lavrei e assino a presente ata com os membros e 
licitante. 

Murilo Santos Nogueira 
Presidente da CPL 
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Livia Abreu Santos da Silva 
Membro CPL 
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