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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREçOS

CONCORRÊNGIA PÚBLICA NO OO8/2021. CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 02.08.00,116612021 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA,
S/N" . PARQUE AMAZONAS.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2021, às 10h (dez 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,

Daiane Pereira Gomes - Secretária e Carmem Coelho de Almeida - Membro, fez-se

presente a Assessora de Projetos Especiais desta Comissáo, Jessyka Costa prado,

assim foi instalada a sessão de abertura da Proposta de preços da licitação em

epígrafe, autorizada pelo sr. Presidente da comissão permanente de Licitação.

Processo Administrativo no 02.08.00.1166/2021 - SEMED. Registre-se o

comparecimento do representante legal da empresa ARCOS SERVrÇOS

URBÁNOS ElRELl, inscrita no CNPJ No 02.477.752/000|-97, neste ato

representada pelo sr. stefânio Pereira Borges, portadora do cpF no g69.214.261-04,

como também o comparecimento do representante legal da emprêsa TopAzlo
CONSTRUçOES LTDA, inscrita no CNpJ no 08.634.231/000í-69, neste ato

representada pela sr. Paulo Roberto Araújo, portador do cpF n" 237.190.493-53.

Registre-se que mesmo tendo sido dado o prazo recursal, a empresa não interpôs
nenhum recurso. Ato contínuo, o Presidente passou os envelopes que estavam sob
a guarda desta comissão contendo as propostas de preços, para que fossem
vistoriados pelos licitantes presentes quanto a sua inviolabilidade, após a vistoria, foi
constatado que o mesmo se encontrava lacrado. Em seguida foi aberto o envelope
de no 02, tendo sua proposta assinada pela ricitante e comissão. Registre-se que o
valor global apresentado peta licitante ÁRcos sERyrÇos uRBÁNos ElRELl. Íoi
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de R$ 6.451.236,32 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos

e trinta e seis reais e trinta e dois centavos). Registre-se ainda que o envelope de

no 02 da empresa TOPAZIO CONSTRUÇÔES LTDA, contendo a proposta de

preços, foi devolvido ao representante legal da mesma. O Presidente decidiu

suspender a sessão para análise da proposta de preços e emissão do parecer

técnico por parte do Engenheiro da SEMED. O resultado da classificação da

Proposta de Preços será divulgado na lmprensa Oficial, oportunidade em que será

franqueada vista integral do processo. Registre-se que o representante legal da

empresa TOPAZIO CONSTRUÇÔES LTDA, apresentou renúncia ao direito recursal

conforme documento em anexo. Publique-se este resultado na imprensa oficial.

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

Gomes, lavrei e assino a presente ata com os membros.

,(»^ ^"!,Franc ena ea Daiane Peretra Gomes
Presid ente da Secretá ria

Carmem C elho de Almeida v rado
Membro Ass. Projetos Especiais

ÁRCOS S s OS EIRELI

TOPAZIO NSTRUÇ ES LTDA
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