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ESTADO DO MARANHÃO
Prefe itu ra Municipal de lm pe ralriz

Com issá o Permanente de Licitação

ATA OE CLASSTFTCAÇÃO Ol PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO OO4/2022. CPL

Aos 13 (treze) dias do mês de junho de 2022, às '1 t h (onze horas), na sala de

reuniôes da Comissão Permanente de Licitaçáo, situada na Rua Urbano Santos, no

1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA), Prefeitura de lmperatriz, presentes os

membros da Comissão Permanente de Licitaçáo, Francisco Sena Leal - presidente,

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

Assim foi instalada a sessáo de classificaçáo de Proposta de preços da licitação em

epígrafe, autorizada pelo Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Processo Administrativo no 02.10.00.00912022 - SINFRA. Registre-se que, no dia 13

(treze) de junho de 2022 às 09:10h (nove horas e dez minutos), Íoi recebido nesta

Comissão, Parecer Técnico sobre a Proposta de preços apresentada pela

participante do certame, a licitante PROGAIA ENGENHARIA E MElo AMBIENTE
LTDA, inscrita no CNPJ N" 04.291.396 loool-24, emitido pela sra. Ana Karollyne
santana Aragão - Assessora de projetos Especiais - slNFRA, Matrícula no g46216-

1' parte integrante deste processo, onde apresenta a seguinte coNcLUSÃo: ,,Á.

PRoPosrA DE PREÇos: Apresentada conforme solicitado no item 10.1 do editat;
B. PLANILHA 2RÇAMENTARTA - Apresentada conforme Anexo r do Termo de
Referência pafte integrante do edita[ c. coMPoStCÃ O IJNITARIA DOS SERY/COS

- Apresentada conforme soticitado no item 10.3 do editat, e de acordo com Anexo il
do Termo de Referência; D. ?LANtLHA DE ENCARGOS SO c/Á/s - Apresentada
conforme solicitado no item 10.6, a empresa apresentou pranirha de encargos
desonerada. Encargos: A6,60% (horista); 49,67% (mensalista); DRO DE

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, ImperatrizMA
CEP: 65.900-505
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 02.íO,OO.OO9I2O22 - SINFRA

oBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVTÇOS RELATTVOS A
RECUPERAçÃO AMBTENTAL DA Ánea DEGRADADA pELO L|XÃO
MUN|C|PAL, CONFORME ESpECtFtCAÇÕeS OO TERMO DE REFERÊNC|A E

DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁneA OeeneDADA- PRAD.
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ESTADO DO MARANHAO
P refeitu ra Municipal de lm pe ratriz

Com issão Permanente de Licitaçáo

COM s/ O DE BDI - Apresentado conforme solicitado no item 10.8 do editat e

de acordo com a legislação vigente. BDI: 25,01o/o; F, DA ANALISE DO VALOR DA

PROPOSIA - O valor globat apresentado é de R$ 5.726.í85,47 (cinco milhões,

setecentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e sete

centavos). Não excedendo o valor estimado pela slNFRA. conforme análise supra

relacionada acima, entende-se que a pROpOSTA ESfÁ CLÁSSLF|CADA". lsso
posto, na análise da proposta de preços, com base nos fundamentos na sobredita

manifestação acima descrito, em estrito cumprimento da Lei 8.666/1gg3 e ao Edital,

a cPL decidiu julgar, CLASSIFICADA a proposta de preços da referida empresa e
consequentemente, VENCEDORA do certame, com valor global proposto Rg

5.726.185,47 (cinco milhões, setecentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e

cinco reais e quarenta e sete centavos). publique-se o resultado da classificação

da Proposta da Preços na lmprensa oficial. Nada mais havendo a tratar, foi

encerrada a presente sessão. Eu, carmem coelho de Almeida, lavrei e assino a
presente ata com os membros.

Francisco na Le carmem C lho de Almeida
Preside da CPL Secretária
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Rua Urbano Sanros, I657 _ Baino Juçara, Imperatri/MA
CEp: 65.900_505
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