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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N" 04/2022

Processo Administrativo n ° 6117/2022

Aos dezessete de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, 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" 04/2022, 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
Construção da Lavanderia de Roupas Hospitalares do município de Balsas/MA.

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

A Comissão Permanente de Licitação conduziu a sessão de Tomada de Preço, conforme disposições
contidas na Lei Federal N° 8.666 de 21 de junho de 1993 e a Lei Complementar N° 123 de 14 de
dezembro de 2006 e suas alterações dispostas na Lei Complementar N° 147/2014 e de acordo com as
normas definidas no edital e seus anexos da referida Tomada de Preços. A Presidente informou aos
presentes quanto a subordinação dos mesmos as cláusulas editalícias, oportunizando assim se
retirassem da sessão se assim desejarem, quem não está de acordo com o exigido.

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 e
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 aprovação e
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 município de
Balsas, que no período da Pandemia 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
0 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 municipalidade fossem mantidas, resta a comissão realiza-las nos termos
determinados no DECRETO.

b^ERTURADA-SESSAQ-PUBUCA .-íi.

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 prática
dos demais atos d^^ibuição doLicitante. na seguinte conformidade:
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GREDENCIAMENTO

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

1- ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ N° 29.232.291/0001-25, neste ato
representado pela Sra. Lucas Silva Rego, inscrita no C. P. F. sob o N° 059.446.583-47;

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 N° 045.098.133-92;

3 -CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ N° 09.489.502/0001-00, neste ato
representado pelo Sr. Leonardo de Sousa Santos, inscrito no C. P. F. sob o N° 002.301.093-22;

4 -SERVICON EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ N° 23.579.268/0001-25, neste ato
representante legal o Sr. Lindson Leitão da Silva, inscrito no C. P. F. sob o N° 056.031.393-40;

5- E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI CNPJ N°
07.940.654/0001-44, neste ato representado pelo o Sr. Edivaldo Rodrigues dos Reis, inscrito no C. P.
F. sob o N° 449.264.993-04;

6 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ N° 08.866.317/0001-17, neste ato
representado pelo Sr. Gustavo Tonhá Alves Santos, inscrito no C. P. F. sob o N° 803.674.025-72;

Registra-se que a empresa SERVICON EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ N°
23.579.268/0001-25, enviou toda a sua documentação via correio.

Iniciando-se os trabalhos passou-se para analise da documentação de credenciamento pela Presidente,
membros da CPL e licitantes presentes, após analise a presidente indagou se haveria questionamentos
conforme segue:

EMPRESA QUESTIONAMENTO

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA
EIRELI

SEM QUESTIONAMENTO

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI SEM QUESTIONAMENTO

E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E

CONSTRUTORA EIRELI

SEM QUESTIONAMENTO

SERVICON EMPREENDIMENTOS EIRELI SEM QUESTIONAMENTO

ASCON LTDA SEM QUESTIONAMENTO

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA SEM QUESTIONAMENTO

Assim sendo esta Comissão declara credenciadas todas as empresas e podendo usufruir dos
benefícios da Lei 123/2006, conforme abaixo:

CREDENCIADAS:

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI
CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI

E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI
SERVICON EMPREENDIMENTOS EIRELI

ASCON LTDA

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Danbq continuidade a Presidente sb^citol^05 envelopes de habilitação e propostas
s
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[PAIHABIUTAGAO

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. A Presidente juntamente com os membros passou as
análise e rubricas dos referidos documentos.

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

DOS QUESTIONAMENTOS:

EMPRESA QUESTIONAMENTO

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA SEM OUESTIONAMENTOS

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI SEM QUESTIONAMENTOS

E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E
CONSTRUTORA EIRELI

SEM QUESTIONAMENTOS

SERVICON EMPREENDIMENTOS EIRELI Ausente

ASCON LTDA SEM OUESTIONAMENTO

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA
EIRELI

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não comprovou capacidade operacional,

conforme exigência no edital: EXECUÇÃO EM

SERVIÇOS DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO

DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, M^

com quantitativo de 142,24.

Decisão: Procede. Em análise a documentação

apresentada não foi comprovada o quantitativo

operacional para a parcela de relevância para o

item de vedação de blocos cerâmicos furados.

Assim a Comissão Permanente de licitação declarou:

HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS:

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI
E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI
SERVICON EMPREENDIMENTOS EIRELI

ASCON LTDA

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

INABILITADAS

CONSMANG EMPRE [jes EI
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A Comissão de Licitação indagou as empresas quanto a intenção de recurso, onde foi respondido
NEGATIVAMENTE pelos representantes das empresas presentes.

DAS PROPOSTAS DE PREGOS

Dando continuidade procedeu-se a abertura dos envelopes de propostas de preços para analise e
rubrica pela presidente e membros.

Valores apresentados:

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR

r E  RODRIGUES DOS REIS

CONSTRUÇÕES E
CONSTRUTORA EIRELI

R$ 462.830,78

2° ASCON LTDA R$ 504.483,70

30 JOSE ROSINALDO RIBEIRO

SARROS LTDA

R$510.959,63

40 SERVICON

EMPREENDIMENTOS EIRELI

R$ 558.693,96

5° ENGREGO SERVIÇOS E
ENGENHARIA EIRELI

R$ 563.664,24

Após análise dos valores apresentados, a Comissão verificou a exequibilidade dos valores.

Ato continuo a Presidente passou as proposta para todos os licitantes presentes para analise e rubrica
das mesmas, assim sendo, a Presidente e membros da Comissão indagou se haveria questionamentos,
o qual foi respondido negativamente por todos os presentes.

Registra-se ainda que a Comissão passou as propostas para analise da equipe técnica de engenharia, o
qual após análise classificou todas as propostas.

Sendo assim, a Comissão declara todas as propostas Classificadas e vencedora a empresa E
RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI, por ter apresentada o
menor preço de R$ 462.830,78 (quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e trinta reais e setenta e
oito centavos).

Tendo em vista a ausência da empresa SERVICON EMPREENDIMENTOS EIRELI, , esta
Comissão declara aberto o prazo recursal, conforme segue:

RECURSO INICIO

18/03/2022

TERMINO

25/03/2022

CONTRARRAZAO 28/03/2022 01/04/2022

Registra-se que está Comissão, caso haja apresentação de recursos encaminhará para todos os
licitantes participantes via e-mail: remetente cplbalsas2017@gmail.com\ para se desejarem
contrarrazoar.

ENGREGO SERVIÇOS E
ENGENHARIA EIRELI,

lucas@engrego.com.br
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ASCON LTDA asconItda@gmai!,com

CONSMANG

EMPREENDIMENTOS

EIRELI

consmang.srm(^gmail.com

E. RODRIGUES DOS REIS

CONSTRUÇÕES E
CONTRUTORA EIRELI

construmarriachão(ggmail.com

SERVICON

EMPREENDIMENTOS

EIRELI

servconjl@gmail.com

JOSE ROSINALDO RIBEIRO

BARROS LTDA

rosabarrosconstrutora@hotmail.com

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

Assim sendo o Presidente declarou suspensa a sessão, a qual foi lavrada a presente Ata que, datada,
lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão e pelos licitantes presentes.

Registra-se que esta Comissão reterá 06 envelopes de proposta, que foram devidamente rubricados por
todos os presentes.

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.

Balsas — MAQ 17 de mareo de 2022.

Taiany âadtos Carvalho
Secretaria

Ana IS^r\a CabralBérnardes
residente da CPL

Elisan^a Sousa
Membro

Silva

LICIT

ENG

PARTIOIPANTES:

GENHARIA EIRELI

TDSJEIRELICONSMAN

ERO REIS CONSTRUÇÕES E CONSJRUTORAEIRELI
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SERVICON EMPREENDIMENTOS EIRELI

i(AfI
:SCON LTD

JOSE ROSINALDO os LTDA


