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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
CARTA CONVITE N" 01/2022

Processo Administrativo n ® 11739/2022 '-■i
r.

Aos cinco de maio do ano de dois mil e vinte e dois, na sala da Comissão Permanente dé Licitação^i
sito na Praça Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P. N® 65.800-000, Balsas, Estado do Maranhãoíi|J?
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designado pela Portaria n® 01/2022-GAB e demais -
presentes. A Sessão destinada ao recebimento dos envelopes Habilitação, propostas e julgamento dáni- -.
CARTA CONVITE N® 01/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL de interesse do município dei íí;;
Balsas - MA, com a finalidade de selecionar a melhor proposta para Contratação de emprésa";^
especializada para a prestação de serviço de levantamento topográfico planialtimétríco iirbano|:f
de bairros e regularização fundiária urbana de lotes no município de Balsas - MA. -

A Comissão, às 09h:00min (nove horas), declarou aberta a sessão solicitando aos participantes que- :■
apresentassem suas credenciais à mesa. • v ' ih

V.J' ^
A Comissão Permanente de Licitação conduziu a sessão de Tomada de Preço, conforme disposições: 5;
contidas na Lei Federal N® 8.666 de 21 de jimho de 1993 e a Lei Complementar N® 123 de 14^dê"^í|
dezembro de 2006 e suas alterações dispostas na Lei Complementar N® 147/2014 e de acordo com all f.
normas definidas no edital e seus anexos da referida Tomada de Preços. A Presidente informou acisf
presentes quanto a subordinação dos mesmos as cláusulas editalícias, oportunizando assim sé
retirassem da sessão se assim desejarem, quem não está de acordo com o exigido. C

.  '- *• j

Por fim, analisou-se os autos do processo, onde verificou-se que na fase externa do processo,"consta-se^
com os referidos documentos de competência dos respectivos departamentos, vejamos: 1--
Comunicado de pedido de abertura do processo pelo secretário da respectiva secretaria, juntamente^
com o Projeto Básico e seus Anexos, devidamente assinado e elaborado pelo engenheiro responsável
pela Secretaria; 2- Dotação Orçamentaria atestada pela Contabilidade, 3- Despacho de concordância eí %'
autorização do processo licitatório pelo Chefe de Gabinete, e autorização para confecção da minuta de■
edital pela CPL; 4- Minuta do edital e seus anexos, com o devido parecer jurídico de aprovaçãp:^e;1
regularidade pela procuradoria Geral do Município de Balsas, da minuta do edital.

Registra-se que a CPL-BALSAS foi devidamente orientada em relação às licitações do níunicípio. de-;
Balsas, que no período da Pandemia do COVID-19, deverá ser seguido o Decreto municipal n® 22 dèl
20 de março de 2020. Em observância a orientações normativas, a prefeitura de Balsas -MA, assegma»
0 cumprimento de medidas de prevenção ao Covid 19, tais como: vedação de presença, na sessão,*:déí'
representes das empresas e de agentes de compras pertencentes ao grupo de risco; presença de mais déj
1 (um) representante da empresa na sessão; cada licitante deverá levar sua própria máscara e luvas,'-
essa última caso desejar; disponibilização de álcool gel (70% inpm) para todos os presente;,
organização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre òsj
presentes; intensificação da higienização das áreas de acesso a sala onde a sessão ocorrerá, al^
higíenização do próprio recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, me^,'.
cadeiras, corrimões).

Considerando que em 05 de abril de 2020, foi emitido novo decreto municipal n® 27, determinando,
que as licitações desta municipalidade fossem mantidas, resta a comissão realiza-las nos termos,
determinados no DECRETO.

■"!-

fABERTURÁ DÁ SESSÃO PÚBLICA

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes;^
visando à comprovação da existência de poderes para representação durante todo o certame e práticá-
dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:
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GREDENGIAMENTO

Assim, na data e horário acima designados para a sessão pública, compareceu os seguintes
participantes: '' ^

1 - DUO MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI, CNPJ N° 07.945.860/0001-47, neste
ato representado pela Sra. Vandressa Batista Ristof, inscrita no C. P. F. sob o N® 029.338.710-92; MÈ<

2- IMB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA CNPJ N® 33.016.480/0001-38, neste ato r^rientado
pelo o Sr. Ivan Mota Barbosa, inscrito no C. P. F. sob o N® 052.522.703-25; EPP i

3- J M FEITOSA TOPOGRAFIA EIRELI, CNPJ N° 33.962.574/0001-08, neste ato representado
pela Sra. Jean Martins Feitosa, inscrito no C. P. F. sob o N® 626.407.473-04; ME 't

Inicíando-se os trabalhos passou-se para analise da documentação de credenciamento pela PresideriteJ
membros da CPL e licitantes presentes, após analise a presidente indagou se haveria questionamentos
conforme segue; 'í '"K

ly- ■: íí-

EMPRESA QUESTIONAMENTO
DUO MILET ARQUITETURA E PROJETOS SEM QUESTIONAMENTO
EIRELI
IMB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA SEM QUESTIONAMENTO
J M FEITOSA TOPOGRAFIA EIRELI SEM QUESTIONAMENTO

Assim sendo a Comissão declara CREDENCIADAS todas as empresas acima, e todas aptas^a
usufruir dos benefícios da Lei 123/2006. >>

Dando continuidade a Presidente solicitou os envelopes N® 01 e N® 02 Habilitação e Propóstás.' " -ifi

Ato contínuo foi rubricado e aberto os Envelopes contendo a Documentação de Habilitação e, com a
colaboração dos membros da CPL, a Presidente examinou a compatibilidade dos documentos
apresentados com aqueles definidos no Edital. .Ji:

Dando continuidade a presidente passou a documentação para os representantes presentes para analisè
dos mesmos, onde perguntou se havia questionamento e foi respondido POSITIVAMENTE, pelas
empresas conforme segue: ... jí

. i,''».

DOS QUESTIONAMENTOS:
EMPRESA QUESTIONAMENTO ^
DUO MILET ARQUITETURA E PROJETOS
EIRELI

SEM QUESTIONAMENTO

IMB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA SEM QUESTIONAMENTO ' - .í:
J M FEITOSA TOPOGRAFIA EIRELI SEM QUESTIONAMENTO ::

DA ANALISE DA COMISSÃO: .. % •

Após analise pela comissão foi verificado que a empresa DUO MILET ARQUITETURA E-
PROJETOS EIRELI, não atendeu aos requisitos do edital para sua Habilitação, cito: certidão dê
falência ou concordata vencida; DRE; Tamo de abertura e encerramento do livro diário. E a empresa
IMB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, não atendeu os requisitos do edital. '

HABILITADA A EMPRESA:
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JMFEITOSA TOPOGRAFIA EIRELI

INABILITADAS AS EMPRESAS , f
DUO MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI ^
IMB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

Cabe registrar que não houve intenção de recorrer a cerca da decisão. ^ V

Nos termos da INABILITAÇÂO das empresas acima e devido a modalidade da presente licitação,":á
Comissão de Licitação declara FRACASSADA o processo tendo em vista que não houve no mínimo
03 (três) empresas Habilitadas nos termos do Art. 48,§3®, Lei 8.666: Quando todos os licitantes fòr^ -
inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos liçitantes|;b ' '
prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escóimadas'
das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo paira três dias
úteis. / --rj -
O prazo de reabertura do processo será de 08 (oito) dias úteis a partir da fixação no mural de licitações
da Prefeitura e envio novamente dos convites. .

Cabe registrar que não houve intenção de recorrer a cerca da decisão acima da comissão de
licitação. ■ ;

A

DUO MILET ARQUITETURA
E PROJETOS EIRELI

miIet.arafS)hotmail.com

IMB CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA

ivamnb2012(S!smail.com
imbconsultoriaimobiliariaf2iemail.com

J M FEITOSA TOPOGRAFIA
EIRELI

iean.m.feitosaí2).email.com

Registra-se que esta Comissão reterá 03 envelopes de proposta, que foram devidamente rubric,adòS;poir
todos os presentes. .

Assim sendo a Presidente declarou encerrada a sessão, a qual foi lavrada a preseríte Ata que, datad^- ' '
lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão e pelos licitantes presentes. "'

Balsas

Taiany íatòos Carvalho
Secretaria

maio

Presidente da CPL

Elisan^lao ousa /
Membro

Silva

iRTlCIPANTES;

,ET AROukrKTURA E/PROJETOS EIRELI

IMB CONSULTORIA IMOBIL

JM FEITOS GRAFIA EIRELI .1;


