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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura lVunicipal de lmperatriz
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ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCII PUBLICA N" OO6/2020-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' O2.O8.OO.929I2O2O- SEMED
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para prestação de
serviços de reÍ-orma e ampliação de Escola Municipal Parsondas de Carvalho. sito na rua
Gumercindo Milhomem s/rr - Bairro Ouro Verde.

Aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 2020. às 09h (nove horas), na sala de
situada

nar

sessão da CPL

Rua Urbano Santos. n" 1657. Bairro Juçara, Imperatriz (MA), Prefeitura de Imperatriz.

prcsentes os membros da Cornissão Permanente de Licitação, Francisco Sena Leal

Christiane Fernandes Silva

a

-

Secretária e Carmem Coelho de Almeida

-

-

Presidente.

Membro" fez-se presente

.,\ssessora desta C'omissão. Dra. .Íessyka Costa Prado. objetivando auxrliar na análise da

documcntaçiioipropostas de preÇos das empresas. Assim, f'oi instalada a sessão de abertura das

Propostas de l)rc'ços da licitação em epígrafe. autorizada pelo Sr. Presidente da Comissão
Permanentc de Licitação. I)rocesso Administrativo no 02.08.00.92912020
alestor.r

o

- SEMED. A Comissão

colllparecimento das seguintes empresas: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI.

irrscrita no CNP.I n" 07.214.148/0001-78. neste ato representada pelo Sr. José Wilson Ferreira
Canrpos. portador do CPF n" 3,15.170.653-91. NISSI CONSTRUÇÕBS

EIRELI" inscrita no

CNP.I rr" 07.8-50.991/0001-40. neste ato representada pela Sra. Patrícia da Silva Brandino dos
Santos, portadora do CPF n" 018.559.833-l

le EMOE ENGENHARIA LTDA EPP. inscrita no

CNPJ n" 21.-137.407i0001-76. neste ato representada pelo Sr. Afonso Henrique Kzam Rocha"
portador doCPFno005.168.933-2T.Apesardetersidopublicadonosdiáriosoficiaisadatadesta
sessão de abertura das propostas" as demais

licitante não se frzeram presentes neste certame. Ato

contínuo. o Presidente passou os envelopes que estavam sob a guarda desta Comissão contendo as

prtlpostas clc preços para que Í'ossem vistoriados por todos
inviolabilidade.

e após a vistoria de todos. Íbi

os

presentes quanto

a

sua

constatado que os mesmos encontravam-se

inviolár'eis. [)esse urodo. passou-se a abcrtura dos envelopes de no 02 contendo as propostas

cle

preços. as clttais fbram rubricadas pela Comissão e os licitantes presentes. Registre-se que as

a

segulr apresentaranl l'alores das Propostas de Preços conforme abaixo:
CONSTRTITORA CAMPOS EIRELI apresentou Proposta de Preços com valor total de R$
empresas

l.-515.59-5-70 (trnr milhão. quinhentos

q

c clurinze mil. qtrinhentos e noventa e cinco reais e setenta

Rua Urbano Santos. 1657

-

Bairro Juçara, Imperatri/MA

CEP: 6-s.900--505
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ESTADO DO MARANHÃO

(..:'}J

Prefeitura [Vlunicipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação
centavos): NISSI CONSTRUÇOES

EIRELI apresentou Proposta de Preços com valor total de

R$ 1.536.280.14 (um milhão. quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta reais e quatorze
centavos): DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou Proposta de Preços com valor
total de R$ 1.589.061.36 (um milhão. quinhentos e oitenta e nove mil. sessenta e um reais e trinta
e seis centar,os): EMOE ENGENHARIA LTDA EPP apresentou Proposta de Preços com valor

tolal cle R$ 1.5+3.409.65 (urn milhão. quinhentos e quarentae três mil. quatrocentos e nove reais e
::,-,-,.r:ri.r

,-',-ii,'.r

.-'c:rtlr',-;.-{) r, {l{Jl..;-ÇT[À[rTf]R,'e

fdt/ LT'D,tr -EPP eillcscÉiort I'roposta Je ]';cçit:-;

com valor total de R$ 1.600.158.59 (um milhão. seiscentos mil. cento e cinquenta e oito reais
cinquenta
en.)presa

e

e rlove centavos). Ato contínuo. passoll-se para as alegações de cada empresa: a

IiMOE ENGENHARIA LTDA EPP alega que a empresa NISSI CONSTRUÇÕBS

EIRELI apresentou Encargos Sociais não desonerados. deixou de apresentar composição dos
itens -l.c) c 4. 10. deixou de considerar operador de betoneira" da composição auxiliar do código

C0840. dos itens C0592. C3504. presente na composição de subestação; quanto a empresa
CONSTRTJTORA CAMPOS EIRELI . alegou que: a empresa apresentou Encargos Sociais
desacordo. r,alores

de ofrciais abaixo da convenção de Imperatriz. deixou de

ern

apresentar

cornposição 4-9 e 4.10: com relação a empresa CONSTRUTORA RV LTDA -EPP. alegou que
a emprL'sa apresentou Encargos Sociais em desacordo com o exigido no SINAP. valor de mão de

obra abaixo da convenção de Inrperatriz.

O

representante da empresa CONSTRUTORA

CAMPOS EIRELI alegou que a empresa EMOE ENGENHARIA LTDA EPP deixou
.iiit-.)-i.L"it.'r;ç,i.rtiositiilüe

ri\.,

de

uiciiol'ieiiicü. r, ljiclu Liiritúr'iu io itcrn i.7. i.j c i.l i. i.i-i. i.;ú.2.r.

mais de 30% abaixo da planilha ficando dessa forma inexequíveis, assim como tambenr
apresentot-t na planilha de insumos

valor de mercado.

A

valor de óleo diesel (R$ 3.22) e gasolina (R$4.05) abaixo do

representante da empresa NISSI CONSTRUÇÕES

EIRELI não Íêz

qualquer alegação quanto esta fàse do certame. O Presidente decidiu suspender a sessãe para
análise das propostas de preços e emissão do parecer técnico por parte do Engenheiro da SEMED.

O

resultado da classiÍicação das Propostas de Preços será divulgado na Imprensa Oficial"

oportunidade em que será Íianqueada vista integral do processo e aberto prazo recursal e posterior

contrarrazões. Nada mais havetrdo

a tratar. foi encerrada a presente sessão. Eu, Christiane

Fernandes Silva, lavrei e assino a presente ata com os membros e licitantes.
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura lilunicipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação
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