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ESTADO DO MARANHAO

P ref eitu ra Municipal de lm pe ratriz
Com issão Permanente de Licitação

ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO OO1/2022- CPL

PROCESSO ADMtNtSTRATtVO No 02.08.00.17 64t2021- SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO

DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO, RUA BERNARDO SAYÃO, S/N" -

LAGOA VERDE, IMPERATRIZ.MA.

Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2022, às í0:00h (dez horas), na sala de

reuniôes 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,

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

fez-se presente a Assessora de Projetos Especiais desta Comissão, Jessyka Costa

Prado, objetivando auxiliar na análise da Proposta de Preços. 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

02.08.00.1764/2021- SEMED. Primeiramente, em Ata anterior foi publicado nos

diários oficiais o resultado do Julgamento de Habilitação e aberto prazo recursal

conforme disposto no art. 109, l, "a" da Lei 8.666/93. Registre-se que transcorrido o

prazo, não houve a interposição de recurso por parte da licitante TOPÁZ|O

CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ No 08.634.231/0001-69. A Comissão

atestou o comparecimento da empresa CONSTRUTORA CAMPOS ElREL|, inscrita

no CNPJ No 07.214.148/0001-78, neste ato representada pelo Sr. Jose Wilson

Ferreira Campos. Apesar de ter sido publicado nos diários oficiais a data desta

sessão de abertura da proposta de preços, o representante da empresa TOPÁZ|O

CONSTRUÇOES LTDA não compareceu. Ato continuo, o Presidente passou o

envelope que estava sob a guarda desta Comissão contendo a proposta de preços,

para que fosse vistoriado pela licitante presente quanto a sua inviola e, após a
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vistoria, foi constatado que o mesmo se encontrava lacrado. Em seguida foi aberto o

envelope de no 02, tendo sua proposta assinada pela licitante e Comissão. Registre-

se que o valor global apresentado pela licitante CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

foi de R$ 2.56'1.434,46 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil,

quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos). 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 classificaçáo da

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

franqueada vista integral do processo e aberto prazo recursal e posterior

contrarrazÕes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessáo. Eu,

Carmem Coelho de Almeida, lavrei e assino a presente ata com os membros e

licitante.

Fra nc i o Sena Leal Carmem Coelho de Almeida
SecretáriaPresidente da CPL
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