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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO

NO

NO

Oí21202í. CPL

02.10.00.17312021 . SINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE
UM CENTRO DE ABASTECIMENTO - CEASA, NO MUNICiPIO DE IMPERATRIZ-MA.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro de 2022, às 9h (nove 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, Daiane pereira Gomes
secretária e carmem coelho de Almeida - Membro, fez-se presente a Assessorâ 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 02.10.00.i7312021 slNFRA. Registre-se o NÃo coMpAREclMENTo do representante legal da empresa
LíDER ENGENHARIA LTDA

.

EPP,

iNSCritA NO

CNPJ NO 02.466.2í01000í.03,

úNiCA

participante do certame, apesar de ter sido devidamente publicada nos diários oficiais
a data
de continuação desta sessão. Ato contínuo,foi aberto o Envelope de no 02 proposta de

-

Preços, que íoi assinado pela comissão. Registre-se que a empresa LíDER ENGENHARIA

LTDA

-

EPP apresentou proposta de preÇos com varor totar de R$ 1.403.437,íí (um
milhâo, quatrocentos e três mil, quatrocêntos e trinta e sete reais e onze centavos). o
Presidente decidiu suspender a sessáo para análise da proposta de preços e emissão do
parecer técnico por parte do Engenheiro da slNFRA. o resultado da classificação
da

Proposta

de Preços será

drvurgado

na rmprensa oficial, oportunidade em que

será

franqueada vista integral do processo e aberto prazo recursal. Nada mais havêndo a
tratar,
íoi encerrada a presente sessão. Eu, Daiane pereira Gomes, lavrei e assino a presente ata
com os membros.
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