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objeto constante na presente ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS
12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o
contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7° da Lei N.^
10.520/02, e subsidíariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de
Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela Ucitante, prevalecendo, em caso de
conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme
quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu oiigem a esta Ata de
Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo
Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei n°. 8.666/1993 e
10.520/2002 6 suas alterações e Decreto Municipal n° 006/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias
]de igual teor e forma, para um só efeito.

Balsas • MA, 19 de abril de 2022.

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributaria
GERENCIADORA

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

Kleiton Silva dos Santos

DETENTORA

Publicado por. TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: d06336faf9893blac762e2b7418pac5

ATA DE REABERTURA DECISÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Ns 05/2022

ATA DE REABERTURA DECISÃO DE HABIUTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N» 05/2022

V  'Processo Administrativo n ® 7200/2022

Aos vinte de abril do ano de dois mil e vinte e dois, na sala da Secretaria Municipal Permanente de Licitação e contratos, sito na
Praça Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P. N® 65.800-000, Balsas, Estado do Maranhão, reuniu-se a Comissão Permanente de
Licitação designado pela Portaria n® 01-2022 GAB e demais presentes. Sessão destinada ao recebimento e julgamento dos
envelopes da TOMADA DE PREÇOS N® 05/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL de interesse do município de Balsas - MA, com
a finalidade de selecionar a melhor proposta para Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da
ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÁBIO BERTAGNOLLI no município de Balsas - MA, sob (ordem de serviço) com Recursos
Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

A Comissão, às 09h:00min (nove horas), declarou aberta a sessão.

Registra-se que a CPL-BALSAS foi devidamente orientada em relação às licitações do município de Balsas, que no período da
Pandemía do COVID-19, deverá ser seguido o Decreto municipal n® 22 de 20 de março de 2020. Em observância a orientações
normativas, a prefeitura de Balsas -MA, assegura o cumprimento de medidas de prevenção ao Covid 19, tais como: vedação de
presença, na sessão, de representes das empresas e de agentes de compras pertencentes ao grupo de risco; presença de mais de 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 presentes; organização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2
(dois) metros de distância entre os presentes; intensificação da higienização das áreas de acesso a sala onde a sessão ocorrerá,
além da higienização do próprio recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões).

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

REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Reaberta a sessão, assim, na data e horário acima designados peira a sessão pública, compareceu os seguintes participantes:

1 - CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N® 03.258.232/0001-32, neste ato representado pelo Sr. Gustavo Rodrigues da Silva,
inscrito no C. P. F. sob o Na 041.513.631-81;

2- ASCON LTDA, CNPJ N® 17.190.416/0001-12 neste ato representado pelo Sr. Lucas Vinícius Santos Coelho, inscrito no C. P. F.
sob o NO 045.098.133-92;

3 -CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA CNPJ N® 02.354.503/0001-90, ausente.

4 -PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELETRICA EIREU, CNPJ N® 00.561.564/0001-01,
ausente,

5- E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI CNPJ N® 07.940.654/0001-44, ausente;

6- ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ N® 29.232.291/0001-25, ausente.
DA DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR ACERCA DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES:

Após análise do recurso apresentado pela empresa E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONTRUTORA EIRELI em
face sua inabilitação, conforme razões recursais anexo nos autos do processo contra a decisão da CPL e Contrarrazões da empresa
ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, anexo no processo.

i-

Após parecer Jurídico anexo, a autoridade superior decide pelo indeferimento do recurso conforme decisão anexa. Sendo assim,
permanecem INABILITADAS as empresas, pelas razões apontadas na ata anterior:

INABIUTADAS

E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA EIREU

CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

HABIUTADA AS EMPRESAS:

CIRCULO ENGENHARIA LTDA

ASCON LTDA

PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELETRICA EIRELI

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Dando continuidade e considerando que houve a suspensão da ultima sessão, e mesmo com os envelopes de n» 02, estando
rubricados pelos licitantes, passou se novamente ao representante da empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N®
03.258.232/0001-32, neste ato representado pelo Sr. Gustavo Rodrigues da Silva, inscrito no C. P. F. sob o N® 041.513.631-81 os
envelopes de propostas para devidas vistorias e analises de violação dos mesmos, onde não houve nenhuma manifestação, assim
, procedeu-se a abertura dos referidos envelopes.

DOS VALORES APRESENTADOS:

Classificação Emoresa Valor RS

1»
ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIREU

RS 1.433.790,12

2»
ASCON LTDA RS 1Õ2I.731.33

CIRCULO ENGENHARIA LTDA
RS 1.396.172,70

1»
PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLA.VAGEM E CONSULTORLA ELETRICA EIREU

RS 1.674.174,09

Dando continuidade a presidente passou todas as propostas para os representantes presentes para analise dos mesmos, onde
perguntou se havia questionamento e foi respondido POSITIVAMENTE pela empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N®
03.258.232/0001-32, através de seu representante Gustavo Rodrigues da Silva, inscrito no C. P. F. sob o N® 041.513.631-81.

Questionou que: A empresa ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, apresentou planilha de encargos sociais com
alíquotas divergente do seu regime de tributação.

Registra-se ainda que a sessão foi suspensa às 10hs38min (dez horas e trinta e oito minutos) , ficando todos intimados para
reaberta ás llhsSOmin (onze horas e cinqüenta minutos) para análise das planilhas e questionamento acima pela equipe técnica da
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Secretaria de Infraestrutura o engenheiro civil o senhor José Cassio Alves Lima.

DA REABERTURA

Reaberta a sessão às llhsSOmin (onze horas e cinqüenta minutos), após analise e parecer técnico anexo, acerca das propostas e
questionamento acima, todas as propostas estão classificadas na seguinte ordem:

Classlflcncão Enii>r««o Valor RS

l»
ENGREGO SER\açOS E ENGENHARIA EIRELI

RS 1.433.790,12

je ASCON LTOA RS 1.321.731,33

3»
riIRCULO ENGENHARIA LTDA

RS 1.596.172,70

4»
PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELETRICA EIREU

RS 1.674.174,09

No que tange o questionamento da empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, questiona a proposta da empresa ENGREGO
SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, por apresentar tributação incorreta, com alíquotas divergente de seu regime de tributação
exposta seu BDI (Bonificação e Despesas Indiretas). Afirmando que, a empresa ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, por
estar enquadrada na 4° FAIXA indicada pela Lei Complementar N» 123, 14 de dezembro de 2006.
De acordo com parecer técnico anexo, manifestou improcedente o questionamento, tendo em vista a designação do Tribunal de

Contas da União (TCU) em seu Acórdão 2622/2013 - Plenário, as taxas referências não têm o objetivo de limitar o BDI das
propostas de preços das empresas licitantes, já que os valores do BDI podem oscilar de empresa para empresa, de acordo com as
suas características particulares, tais como; remuneração desejável, situação econômico-financeira, localização e porte da empresa,
estrutura administrativa, número de obras em execução, nível de competitividade do mercado, dentre outros. Ainda com base nas
jorientações designadas pelo TCU, os encargos dispostos no BDI são PERSONALÍSSIMOS; dizem respeito às individualidades de
>!cada empresa. Conforme o Acordâo 2738/2015 - Plenário, cabe esclarecer que o entendimento preponderante é de cada
particular poder apresentar a taxa que melhor lhe convier, desde que o preço proposto para cada item da planilha e, por
conseqüência o preço global, não estejam em limites superiores aos preços de referência, valores estes obtidos dos sistemas
utilizados pela Administração e das pesquisas de mercado, em casos de lacunas nos mencionados referenciais.
Do exposto, resta evidenciar que, ao estabelecer o BDI referencial a Administração objetiva estabelecer, apenas um preço limite

para o objeto a ser contratado, em concordância com as faixas aceitáveis para valores de taxas de BDI, definidas pelo Acórdão N"
2622/2013 - Plenário. Desse modo, destaca-se o fato de que a empresa ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI apresentou
em sua proposta BDI correspondente ao BDI referencial da Administração, não causando nenhum prejuízo para esta
municipalidade.

DOS RECURSOS

A Comissão Permanente de Licitação, questionou quanto a intenção de recurso, o que foi respondido POSITIVAMENTE pelo
representante presente, CIRCULO ENGENHARIA LTDA.

Registra-se que a empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, manifestou via e-mail, documento anexo no processo,
declínio de intenção de recurso na fase de propostas.

Registra-se que devido a constatação das licitantes ausentes, ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, E RODRIGUES
DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI e PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E
CONSULTORIA ELETRICA EIRELI, a comissão declara aberto o prazo recursal nos moldes do Ar. 109, § 1® da Lei 8.666/1993.

Sendo assim, esta Comissão declara aberto o prazo recursal, conforme segue:

PRAZO RECURSAL

RECURSO INICIO

22/04/2022
TERNUNQ

28/04/2022
CONTRARRAZAO 29/04/2022 b3/03/2022

Registra-se que está Comissão, caso haja apresentação de recursos encaminhará para todos os licitantes participantes Núa e-mail:
remetente cplbalsas2Q17@gmaiI.com, para se desejarem contrarrazoar.

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI,
iucas^engrego.cora.br

ASCON LTDA
)scaiiItda@ginail.cou)

E. RODRIGUES I»S REIS CONSTRUÇÕES E CONTRUTORA EIREU
:oDStnimaniaclião®'gmall.coni

CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
Coiisnl_consCmtorariparclo@boUualLcou

CIRCULO ENGENHARIA LTDA
:Iaudlano[T:ircuIoengenhaiia@luitniaü.con]

PCR PROIETOS CO.NST. CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELETRICA EIRELI iiaodaelka^vatioo.coEj.br

CABE REGISTRAR QUE OS EMAILS INFORMADOS ACIMA SERÃO DE INTEIRA RESPONSABIUDADE DOS LICITANTES, sendo
que a Comissão não aceitará questionamentos posteriores pelo não recebimento do e-mail.

Assim sendo a Presidente declarou encerrada a sessão, a qual foi lavrada a presente Ata que, datada, lida e achada conforme, vai
assinada pela Comissão e pelos licitantes presentes.
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Balsas - MA, 20 de abril de 2022.

Ana Maria Cabral Bemardes

Presidente da GPL

Elisangela Sousa da Silva Polina de Maria Dias de Castro

Membro Membro

José Cassio Alves Lima

Assessor técnico

(Secretaria de Infraestrutura).

LICITANTES PARTICIPANTES:

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI

PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELETRICA EIRELI

E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI

ASCON LTDA

CIRCULO ENGENHARIA LTDA

CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: e07a68fe0293949177dc351f7d6abfaf

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO

CONTRATO N2 518/2021

EXTRATO DE ADITIVO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO

CONTRATO Ns 518/2021 - SESAU, referente ao Pregão
Eletrônico n® 006/2021. PARTES: Secretaria Municipal de
Saúde, e a empresa AGNUS BRASIL COMERCIO E
SERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIREU, inscrita
no CNPJ N' 34.700.478/0001-46. OBJETO: O presente aditivo
tem como objeto a prorrogação de execução pela
CONTRATADA, do contrato n. 518/2021 - SESAU, que tem
como objeto a aquisição de equipamentos e materiais
permanentes hospitalares pleiteados, para atender o Hospital
Municipal Dr. Rosevelth Moreira Cury. DO PRAZO E VALOR:
O Contrato principal terá seu prazo alterado, passando sua
vigência prorrogada para o período de 01 de janeiro de 2022 a
31 de maio de 2022. O valor global contratual não sofrerá
reajuste, permanecendo o valor da contratação o inicial, de R$
145.900,00 (cento e quarenta e cinco mil, e novecentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.301.1013.2-266.4.4.90.52.00.00.10.301.1013.2-056.4.4.90.5
2.00.00. DA INALTERABILIDADE: As demais cláusulas do
contrato original ficam inalteradas e ratificadas pelo presente
termo de aditivo. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA
ASSINATURA: 30 de dezembro de 2021. ASSINATURAS:
Raylson Felíx Barros (Contratante) e Natália Bemichi Gandini
Bianco (Contratada).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identi/íciidor; b88e9203015c3c973bd01438122e7549

DECISÃO DE RECURSO E CONTRARR.AZÕES TP N»
05/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^: 7200/2022

TOMADA DE PREÇOS rfi 05/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma e
ampliação da ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÁBIO
BERTAGNOLLI no município de Balsas - MA, sob (ordem de
serviço) com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da

Secretaria Municipal de Educação.

RECORRENTE: E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E
CONTRUTORA EIRELI

CONTRARRAZÔES: ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHERIA
EIRELI

DECISÃO

1. DO RELATÓRIO

O presente feito trata da apreciação do recurso interposto pela
empresa recorrente E. RODRIGUES DOS REIS

CONSTRUÇÕES E CONTRUTORA EIRELI, em face da
decisão proferida pela CPL, que a declarou INABILITADA no
tocante ao certame, em virtude da empresa haver apresentado
atestado operacional sem laudo assinado por um profissional
com aptidão técnica para desempenhar tal função,
descumprindo aos requisitos do edital.
Insatisfeita com a decisão da CPL, a RECORRENTE manifestou
seu interesse em recorrer, o que agora se aprecia.
Após ciência das licitantes acerca da interposiçâo dos recursos,
houve apresentação de contrarrazões pela empresa ENGREGO
SERVIÇOS DE ENGENHERIA EIRELI.
Os autos recursais e processuais foram remetidos à
Procuradoria Geral do Município, para que esta, emitisse
parecer Jurídico quanto à legalidade das razões interpostas que,
por meio deste, opinou pela improcedência e indeferimento das
razões recursais.

Posteriormente, este processo fora encaminhado a esta
Autoridade Competente, para que sejam avaliadas as razões e
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