PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019/CPL/PMSL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0204585/2019
AVISO DE CLASSIFICAÇÃO

A Central Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Luís, através de sua Comissão,
torna público o resultado do julgamento das propostas de preços e resultado final da TOMADA DE
PREÇOS nº 005/2019-CPL/PMSL, que tem como objeto Contratação de empresa para a execução
dos serviços de Reforma Predial, localizada no Centro (Rua do Egito com a Av. Dom Pedro II ) no
Município de São Luís, estado do Maranhão, no município de São Luís/ma.
Conforme consta no Processo Administrativo nº 0204585/2019, na forma que segue:
Com base no parecer técnico da SEMFAZ, a seguir (parecer anexo aos autos), e ponderações
dessa comissão, decide:
1.

CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
De acordo com o Edital do referido processo, no item 12.14, indica que “os documentos exigidos
nos itens 12.3 a 12.7 deverão, necessariamente, ser assinados por técnico registrado no CREA ou
CAU com identificação e número do registro devidamente indicados.” No entanto a empresa não
apresentou as devidas comprovações. A comissão, no entanto verificou que o Sr. Mario Araújo
Calheiros, além de sócio da empresa figura como responsável técnico, registro CREA
numero: 110272538-2, documento este anexo aos autos na parte de Habilitação, Qualificação
Técnica, portanto estando CLASSIFICADA.

2.

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA EPP
A empresa contraria o edital onde é estabelecido no item 12.4.2 que “os preços unitários não
deverão ser superiores aos constantes na Planilha Orçamentária, Conforme Orçamento Estimativo,
Composição de Custos Unitários e Cronograma Físico-Financeiro” Ocorre que no Item 3.2 –
RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS da Planilha
Orçamentária apresentada pela empresa, o valor do item encontra-se acima do valor estimado
conforme Anexo I do Edital; os valores correspondentes ao item 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
diferem se comparados entre a Planilha Orçamentária e Composição de Custos Unitários fornecidas
da empresa, sendo DESCLASSIFICADA.

3. GAMAR ENGENHARIA EPP
A empresa GAMAR
CLASSIFICADA.

ENGENHARIA

não

apresentou

nenhuma

inconformidade,

sendo

4. FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA EPP
A Planilha de Composição de Encargos Sociais apresenta como cliente, a Prefeitura Municipal de
Passagem Franca, portanto indicado de forma incorreta. Após analise da comissão verificou-se
que o objeto esta descrito de forma correta bem como o local da obra e que se trata apenas
de erro formal o que não enseja desclassificação da mesma e considerando o tipo de licitação
menor preço, declarar a empresa Ferreira Junior Engenharia - EPP CNPJ 04330959/000146,CLASSIFICADA E VENCEDORA da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe com o valor de R$
555.325,69 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove
centavos
Com fulcro no art. 109 I “b” da Lei 8.666/93, fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
eventuais interposições de recursos.
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São Luís, 04 de setembro de 2019.

IGOR SANTANA NEIVA COSTA
Membro Relator/CPL/PMSL

ANDROS RENQUEL MELO GRACIANO DE ALMEIDA
Membro CPL

WILMA FREITAS RODRIGUES
Membro CPL
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