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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

!

CP

ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PUBLICA NO OO4/2021-CPL

PROôESSO ADMINISTRATIVO

NO O2.O8.OO.í

1412021-SEMED

OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de Gerenciamento,
Manufenção e instalação de módulos fotovoltaicos com todo o material necessário,
nas escolas, creches da rede Municipal de Ensino.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2021, às 09h (nove horas), na sala de
reuniÕes da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Urbano Santos, no

1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA), Prefeitura

de lmperatriz, presentes os

membros da Comissão Permanente de Licitação, Francisco Sena Leal
Daiane Pereira Gomes

- Secretária

e Carmem Coelho de Almeida

- Presidente,

- Membro, fez-se

presente a Assessora de Projetos Especiais desta Comissáo, a Dra. Jessyka Costa
Prado, objetivando auxiliar na análise da proposta de preços da empresa . Assim, foi

instalada

a sessão de abertura da

proposta de preços da licitação em epígrafe,

de Licitação, Processo
Administrativo no 02.08.00.í 1 412021-SEMED. Preliminarmente, participa do
autorizada pelo Sr. Presidente da Comissão Permanente

presente certame uma única empresa,

a

Iicitante ALLIANCE ENGENHARIA

E

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, inscrita no CNPJ no 31.962.032/0001-00, neste ato
representado pelo socio administrador o Sr. Paulo Adean Nunes Junior, portador do

CPF no 017.459.953-66. O Presidente passou o envelope que estava sob a guarda

desta Comissão contendo a proposta de preços para que fosse vistoriado pela
licitante presente quanto a sua inviolabilidade, após a vistoria foi constatado que o

mesmo encontrava-se inviolável. Em seguida foi aberto

o envelope de no 02

Proposta de Preços a qual foi assinado pela licitante e Comissão. Registre-se que a
empresa ALLIANCE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, apresentou

a Proposta de Preços com valor total de R$

1

.681

.192,20 (um milhão, seiscentos e

oitenta e um mil, cento e noventa e dois reais e vinte centavos). O Presidente decidiu

suspqnder

a sessão para análise da proposta de preços e emissão do parece
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Prefeitura Municipal de lmperatriz
issão Permanente de Licitação
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Com

técnico por parte do Engenheiro da SEMED. O resultado da classificação da
Proposta de Preços será divulgado na lmprensa Oficia!, oportunidade em que será
franqueada vista integral do processo e aberto prazo recursal. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a presente sessão. Eu, Daiane Pereira Gomes, lavrei e assino a
presente ata com os membros e licitante.
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