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ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS No 001I2020-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 02.19.00.1í 2912020. SEMUS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para
Construção de Unidade Básica de Saúde Sebastião Regis, situada na Av. Principal
02, s/n'- Residencial Sebastião Regis.

Ao 1o (primeiro) dia do mês de outubro de 2020, às th (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 - Presidente,

Christiane Fernandes Silva - Secretária e Carmem Coelho de Almeida - Membro,

fizeram-se presentes a assessora desta Comissão, Dra. Jessyka Costa Prado,

objetivando auxiliar na análise da documentação/propostas de preços das

empresas, e o engenheiro da SEMUS, o Sr. Dionatas Alves de Oliveira, assim, foi

instalada a sessão de abertura das Propostas de Preços da licitação em epígrafe,

autorizada pelo Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Processo

Administrativo no 02.19.00.112912020-SEMUS. A Comissão atestou o

comparecimento dos representantes das empresas: DELTA EMPREENDIMENTOS

LTDA - ME, inscrita no CNPJ no 04.585.94710001-62, neste ato representada pelo

Sr. Francisco das Chagas Silva, portador do CPF no 625.971.163-87 e

CONSTRUTORA RV LTDA -EPP inscrita no CNPJ no 21.737.40710001-76, neste

ato sendo substituído seu representante legal (subitem 7.4 do edital) pelo Sr.

Clemilson Azevedo de Sampaio Junior, portador do CPF no 047.739.153-23, carta

Credencial em anexo. Apesar de ter sido publicado nos diários oficiais a data desta

sessão de abertura das propostas, as demais licitante não se fizeram presentes

neste certame. Ato contínuo, o Presidente passou os envelopes que estavam sob a

guarda desta Comissão contendo as propostas de preços para que fossem

vistoriados por todos os presentes quanto a sua inviolabilidade, após a vistoria de

todos, foi constatado que os mesmos encontravam-se invioláveis. Passou-se a

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara, Imperatri/MA
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abertrrra dos enrrelopes de no 02 contendo as propostas de preços, as quais foranr

rubricadas pela Comissão, engenheiro e o licitante presente. Registre-se que as

empresas a seguir apresentaram valores das Propostas de Preços conforme abaixo:

CONSTRUTORA RV LTDA -EPP apresentou Proposta de Preços com valor total de

R$ 557.163,62 (quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e

sessenta e dois centavos) e DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME apresentou

Proposta de Preços com valor total de R$ 560.111,76 (quinhentos e sessenta mil,

cento e onze reais e sessenta e seis centavos). Ato contínuo, passou-se as

seguintes alegaçÕes: a empresa DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME alegou

que a empresa CONSTRUTORA RV LTDA -EPP na somatoria de seus encargos

sociais a empresa apresentou o valor total de 87.48o/o, enquanto o valor real é de

84.19o/o. A empresa CONSTRUTORA RV LTDA-EPP não teve alegação. Registra-

se que os licitantes de comum acordo renunciam ao direito de interpor recursos no

i'csultaCo das prcpostas de preços, conforme Ternro de ÍRenuncia em ariexo. C

Presidente decidiu suspender a sessão para análise das propostas de preços e

emissão do parecer técnico por parte do Engenheiro da SEMUS, Sr. Dionatas Alves

de Oliveira. O resultado da classificação das Propostas de Preços será divulgado na

lmprensa Oficial, oportunidade em que será franqueada vista integral do processo.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão. Eu, Christiane

Fernandes Silva, lavrei e assino a presente ata com os membros, engenheiro e

licitantes
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