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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmpe tafiiz

Comissão Permanente de Licitação

ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS

coNcoRRÊttcra pÚBLtcA No oo5/2022- CpL

PROGESSO ADMINISTRATIVO NO 02.19.00.5 42012021 - SEMUS

OBJETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIçOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUçÃO DE UM CENTRO ESPECIALTZADO EM
REABTLITAçÃO tV - (CER IV), STTUADO NA RUA SÃO JOÃO, S/N - JARDIM
DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ.MA.

Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2022, às g:00h (nove horas), na sala de
reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Urbano Santos, no

1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA), Prefeitura de lmperatrí2, presentes os
membros da Comissão Permanente de Licitação, Francisco Sena Leal - presidente,

Carmem Coelho de Almeida - Secretária e Christiane Fernandes Silva - Membro.
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 02.19.00.5420t2021 - SEMUS. Primeiramente que, em
Ata anterior foi publicado nos diários oficiais o resultado do Julgamento de
Habilitação e aberto ptazo recursal conforme disposto no art. 1og, l, ,,a,,da 

Lei
8.666/93. Registre-se que foi interposto Recurso por parte da licitante EBM
ENGENHARIA, ASSESSORTA E sERVtços LTDA inscrita no cNpJ
33.414.068/0001-76 e Contrarrazões da licitante DELTA EMPREENDTMENTOS
EIRELI inscrita no CNPJ 04.585.947t0001-62, ambos tempestivos. O resultado do
julgamento foi proferido com base na análise da equipe técnica da SEMUS e
ratificado pela Autoridade Superior, conforme anexo nos autos (fls 1.3g1 - 1.3g7). A
Comissão atestou o NÃO comparecimento do representante legal da empresa
DELTA EMPREENDIMENTOS ElRELl, participante do certame, apesar de ter sido
devidamente publicada nos diários oficiais a data de abertura da proposta de preços,
a título de tolerância esta Comissão aguardou o prazo de 1S(quinze) minutos para o
início da sessão. Ato contínuo foi aberto o Envelope de no 02 - Proposta de preços a
qual foi assinada pela comissão. Registre-se que a empresa DELTA
EMPREENDIMENTOS ElRELl, apresentou Proposta de Preços com valor total de
R$ 6.668.359,09 (seis milhões, seiscentos e sessenta e oito mit, trezentos e
cinquenta e nove reais e nove centavos). O Presidente decidiu suspender a
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

sessão para análise da proposta de preços e emissão do parecer técnico por parte

da Equipe Técnica da SEMUS. O resultado da classificação da Proposta de Preços

será divulgado na lmprensa Oficial, oportunidade em que será franqueada vista

integral do processo e aberto prazo recursal. Nada mais havendo a tratar, foi

encerrada a presente sessão. Eu, Carmem Coelho de Almeida, lavrei e assino a

presente ata com os membros

Fran Leal Ca rmem o de Almeida
P nte CPL Secretária
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Silva

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505
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