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ESTADo Do MARATnÃo
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação

ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS

coNcoRnÊncte puBLtcA No 01 ot2o22- cpL

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02.08.00.960/2022 - SEMED

oBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUçÃO
DOS SERVTÇOS DE ACORDO COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA
ESCOLA MUNICIPAL SITO A AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, S/N" . NOVA
IMPERATRIZ - IMPERATRIZMA.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2022, às 09h (nove horas), na

sala de reuniÕes 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 Lenyse Viana Alvarenga Goveia, 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 02.08.00.96012022 -
SEMED. A Comissão atestou o comparecimento da empresa a empresa

CONSTRUTORA CAMPOS ElRELl, inscrita sob o CNPJ 07.214.148/0001-78,

neste ato representado pelo Sr. Jose Wilson Ferreira Campos, portador do CPF no

345.170.653-91. Apesar de ter sido publicado nos diários oficiais a data desta

sessão de abertura da proposta de preços, as demais licitantes não compareceram.

Conforme Ata anterior foi aberto prazo recursal nos termos do art. 109 da Lei

8.666/93 e publicado nos Diários Oficiais, no entanto o representante legal da

empresa E GONçALVES COMERCIO E SERVIçOS não manifestou interesse

deixando transcorre o prazo recursal. Ato contínuo, o Presidente passou o envelope

que estava sob a guarda desta Comissão contendo a proposta de preços, para que
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fosse vistoriado pelo licitante presente quanto a sua inviolabilidade. Após a 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$ 4.191 .126,26 (quatro milhões, cento e noventa e um mil, cento e vinte

e seis reais e vinte 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 classificação 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 sessão. Eu, Carmem Coelho de Almeida, lavrei e

assino a presente ata com os membros e licitante.

Sena Carmem Coelho de Almeida
SecretáriaPresidente da CPL

1,r€-
c Silva Viana
Membro Assessora

CONSTRUTORA CAM
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