
ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação CP

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

coNcoRnÊrucra puBLtcA No 003/2021-cpa-

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 02.1O.00.036/2021 - SINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de

drenagem superficial (meio fio e sarjeta) no município de lmperatriz - MA, conforme

as condições estabelecidas no Projeto Básico e Planilha Orçamentária em anexo.

Aos 15 (quinze) 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 (tVlA), 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 desta Comissão, a Doutora Jessyka Costa Prado, objetivando

auxiliar na análise das Propostas de Preços das licitantes. 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 02.10.00.03612021 -SINFRA. Registre-se o comparecimento das licitantes JOTA

LTMPEZA E CONSTRUÇÃO EtRELt e SERVCON EMPREENDIMENTOS ElRELl, e

o ruÃO COMPARECIMENTO do representante legal da empresa BARTOLOMEU A

DE SOUSA, apesar de ter sido devidamente publicada nos diários oficiais a data de

continuação desta sessão. Ato contínuo, o Presidente passou os envelopes que

estavam sob a guarda desta Comissão contendo as propostas de preços para que

fossem vistoriados pelas licitantes presentes quanto a sua inviolabilidade, após a

vistoria, foi constatado que os mesmos se encontravam lacrados. Em seguida foram

abertos os envelopes de no 02, os quais, foram assinados pela licitantes e

Comissão. A licitante JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO ElRELl, CNPJ No

34.594.997t0001-77, apresentou a Proposta de Preços com valor total de R$

2.27A.600,00 (dois milhÕes, duzentos e setenta mil e seiscentos reais), e a licitante

SERVCON EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ NO 23.579.268/0001.25,

apresentou a proposta de Preços no valor total de R$ 2.875.747,73 (dois milhões'

e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e três
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centavos). Ato contínuo, passou-se para as alegaçÕes de cada licitante. A empresa

JOTA LIMPEZA E GONSTRUÇÃO EIRELI fez as seguintes alegações em desfavor

da empresa SERVCON EMPREENDIMENTOS EIRELI: a)A tabela de encargo social

em desacordo com o SINAP; b)Composição de preços unitários em

desordem/desacordo com o objeto da licitação. A empresa SERVCON

EMPREENDIMENTOS EIRELI fez as seguintes alegaçÕes em desfavor da empresa

JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI: a)Não apresentou na planilha

orçamentária os itens referentes a administração local, instalação de canteiro e

acampamento, mobilização e desmobilização conforme subitem 10.5.2 do Edital. b)A

composição do BDI a empresa adota as alíquotas de PlS, COFINS e ISS superiores

aqueles listados na Lei 12312006, uma vez que a empresa é optante pelo Simples

Nacional; c)Na composição de encargos sociais a empresa apresenta contribuição

para o sistema S, no entanto as empresas optantes pelo Simples Nacional não são

contribuintes do sistema S. O Presidente decidiu suspender a sessão para análise

das propostas de preços, bem como as alegaçÕes apresentadas pelas licitantes e

emissão do parecer técnico por parte do Engenheiro da SINFRA. O resultado da

classificação da Proposta de Preços será divulgado na lmprensa Oficial,

oportunidade em que será franqueada vista integral do processo e aberto ptazo

recursal e posterior contrarrazões. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

presente sessão. Eu, Daiane Pereira Gomes, lavrei e assino a presente ata com os

membros e licitantes.
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