ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

4ª ATA DE REALIZAÇÃO DO TOMADA DE PREÇO N 01/2020
Aos treze dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 11h, na sala do certame da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Maricá, reuniu-se, sob a coordenação da Presidente Flávia Maria
Nogueira Mattos estando presentes os membros, Amanda Monteiro Machado Marques, Barbara Costa de
Oliveira, Jorel Felix da Silva; Marcos Assumpção Andrade; Luciana dos Santos Silva Duarte, Victor Andrade
da Silveira; Vinicius Moro da Mata, Luiz Eduardo Jacques Francisco, Glauco da Silva Bezerra, Miriam
Abrantes Salti de Carvalho e Luiz Fernando da Costa Azevedo para proceder a reconsideração da condição
de habilitação da empresa CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD, participante da
Tomada de Preço n.º 01/2020, autorizado no presente processo, pela lavra do Ordenador de Despesa,
conforme folhas _____. Legitimada pelo princípio da autotutela, a Presidente da CPL, no uso de suas
atribuições, informa que no dia 22/01/2021 às 14h será realizada sessão para reconsideração da condição de
habilitação da empresa CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, passando para condição de
inabilitada, uma vez que foi verificado que a certidão de falência, recuperação judicial encontra-se fora do
prazo de validade, considerando seu vencimento no dia 07/01/2021 e a data da licitação dia 08/01/2021.
Deve ser desconsiderado também o prazo para recurso informado na Ata de realização lavrada no dia
13/01/2021 às 10h. Sendo a data do dia 22/01/2021 a que deverá ser considerada para prazo recursal.
Registra-se que foi feito contato com o setor de licitações da referida empresa, através do número de telefone
85-3231-3992, sendo comunicado a Srª Juliana sobre o ocorrido; será publicado no Jornal de Grande
Circulação, no Jornal Oficial de Maricá e no sitio desta municipalidade; assim como será encaminhado e-mail
para todas as participantes para ciência. Segue em anexo a cópia da referida certidão vencida. Nada mais

havendo a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, a presente ata que, após lida e acatada e vai
assinada pelo Presidente da CPL, Equipe de apoio e licitante presente.
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