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TOMADA DE PREÇO, tipo

rnúríicípio de São João dos

}

rh 'L- j/f í
:itaeao-.iniciou-se com a fconvocaçao dos

interessados por meio dé pubJiçaçãòinaDiãriOiOfiGial^p^Muriicípios do Estado do Maranhão
5

.i ^

(Diário da FAMEM),pom a realizaçãO:da-sessãò de
3 , .r - ^

03 de novembro de2021, atendendo determinação legal à àrnpláídivulgaçãq;' j

ábèrtura>dps envelopes marcada para o dia

&.NpdÍá

as seguintes dmpresas:^

03 de hovémbfò c e 202: i^oi realizada a sessão onde,compareceram

a), E^

b)' F

c). D,

•f
TEC EMPREENDIMENTOS

iRREIRAJUNiO ENGENHA

P. DE SOUSA LOCAÇÃO

• 03);

EIRELI (CNPJ n9 19.543.790/0001-80);

RIA LTDA (CNPJ n^ 09.654.059/0001-78);

ECONSTRUÇÃO (CNPJ nS 23.356.509/0001-

d) S.,C. CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ n9 10.676.296/0001-19);

CNPJ: 06.089.668/000,^-33
I E-imail: prefeituradesaojoao

tele/fax: 3551-2328/2219
lospatos@yahoo.com.br

O



; ^
V./

' j ESTADO DO MAIUNHAO i
:PREFEITURA DE SÃoj JOÃC DOS PATOS -MA

Avenida Getúlio Vargas, j35 - Centro. CEP 65665-000
! I www.saojoaodospatos.ma.gov.br
I I Procuradorja do Município

FOLH

unEêfW

e) L. M. RAMELO VERDE {CNPJ n
I 1

f) ÇOb

g) J.A.

e 10.672.133/0001-68);

l\IPJ ne 11.119.545/0001-38);STRUTORA ZETTALTDA

C SÁ EIRELI {CNPJ ns 17.257.344/0001-83)

As èm
i

habilitação e propostas

habilitação. '

oresas apresentaram; nc' setor competente, seus envelopes de

de preço. Em se ^uida. iniciou-se a abertura dos envelopes de

' Ato continuo, em razão do hprári 3avançado, ó:presidente:da GPL suspendeu
/ { H • " ' i' '• ^ " í H j'' • I

Oprocedimento para;analise dos;documentos,de t-abilitação;.Nã oportunidade,'foi informadoJ / ^ I . .--'"jf./v ' ' " " ' ' '
aos representantes das émpresas que o;résjjltádc

11 li ' • . íp'

seria publicado no Diário Oficial do^MunlcípÍP^dp

\fr>

da análise, dos
? r-v . .•.

ddcúmq^^^ habilitação
I.' '1- I I

ÊstaâòTdóJMàfàhhãofDIário'da FAMEM).

EtTÍ125
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dé povemBrOide 2021 fòi:publicàdo:o;resultado dei julgamento dos
\ /-'/ '

documentos de habilitação/
Vá '•
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(CNPJ n9 09l654;059/G

23.356.509/OOOl-O3lij
VERDE (CNPJ h2 10.^2vi
38) e J. A. C. SÁ EIRdLI

mèíjse pObserva,-as-empj

dÒl[7[8),..0.-.p..-~pÉ-,sbLÍSA€
JUNIO ENGENHARIA LTDA

;/CONSTRUÇÃO (CNPJ n^
V .-4-^;í [fr :!

C.-CONSTRUÇOES UTDA.((|NPJ'n2^10.67,6.296/0001-19),|L. M. RAMELO
'".j •• -ir- V . i í

3Í/tóÜ68)keONSTRÜTOR^^^ n2 íl.119.545/0001-
•^n2?17.25:7^Í44 00p]I:r83);?féstararh. inabilitac

4^'
as, conforme

fundamentação contida nos autos;
: =;

.""5'

Na oportunidade,va empresVENTEC EMPREEN DIMENTOS E RELI (CNPJ n2

19.543.790/0001-80) estou habilitada /por ter apreseiritadq ítoda documentação de

habilitação exígidasino editai.
.4 x-
; I • U

Destaca-se que com a pubi cação do resultado do julgamento dos

documentos'de habilitação iniciou-se a contagem para apresentação de eventual recurso ou

apresentação do termo de desistência de pra zo recursal. As empresas inabilitadas não

apresentaram recurso.!
I !
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Após, foi publicado edital de aviso de convocação para retomada de sessão

de licitação, com data prevista para 14 de dezembro de 2021.

Em 14 de dezembro de 2021, abr u-se a sessão de continuação para anáiise

da proposta do licitante habilitado ENTEC EMPREENDIMENTOS EiRELI, tendo sido ofertado,

nos termos da Ata, oseguinte vaior para execujão da obra: R$ 643.530.16 (seiscentos e
quarenta etrês mii, quinhentos e.trlnta.peaJs-e.dezessels.centavos), .^ ^ ^

liujgpu favorável val prpi; qsta .apresêntada; pela empresa ENTEC
:Ll (CNPJ:ri9i Í9'.543!790/ODOÍ-8Ò) edeclarou olicíta^^ vencedor doL
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EMPREENDIMENTOS íElR
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Eiòfelátóriòr\ a

Si
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certame, adjudicando o pbjeto afavor da mjesma.

o

Oprqcèsso veiolcorieluso para*esta-a^sesspriá.i

í
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2. considerações neg;ESSÃRÍAS^

(íi

J

AC

--l;:
de, IniclaimenteJé válido registrar quê o:ex"a'mê/Juríclico prévio das minutas

editais de licitáçãòrbem çomo'asMòs;Goptratòs,'acQrdòvcòn>^ê,niosbü-ajustés';de que trata o
-j V\ ii 'í'/í ' 'i '

parágrafo único do aiTigo 38i^dàj|êí-nS 8^666/93, e^èxa'mè'-'quê s restringe à parte jurídica e
f''lr''f í ^formal do instrümfehtonnão abrangendo-atparteTécnieaidós meirhos."

í Ti r ÍT UtT.
IrV'"'

CO visa a informai;/elucidar,'jenfim, sugerir
\ II " '' ' ' ' P '''" ' Iprovidências administrativas àsèrêrpjèstab^eiéc atos da administração ativa.

Liprr-i .jl ,A í- -
i: .Çumpfé esclarecer, também.

Réssálte-se que

que toda verlf cação desta Procuradoria

a documentação encaminhada pelos órgãos

úbiica. Portanto, tornam-se as informações

Jurídica tem por base as informações prestadas e

competentes e especializados da Administração

como técnicas, dotadas de verossimiíhanças, pois não possui a Procuradoria Jurídica o dever.

os meios oü sequer a legitimidade de' defla

conveniência e a oportunidade dos atos àdmin
I : j

pelo processo licitatórib.
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3. DA FUNDAMENTAÇÃO'
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Analisando o procedimento de acordo com as disposições do artigo 38, VI

da Lei n^ 8.666/93, com suas posteriores alterações, é o seguinte parecer:

HouVe apublicação de edital jamodalidade Tomada de Preços não
estabelece número mínimo de propostas para realização do certame, tendo sido, contudo,

Itividade (observada a competitívíc
✓ í 'V . Ji

Ovalòr|

ao da planilha íelaboràda

contratação. .

esperada Jà':qú^D71set?)rémpl^^ no ato.
apresentado na proposta ofertada péla licitante vencedora é inferior

restánâoítambérri;demò
•r - :'

istrada a ecbno Tiicidade alcançada com a

r .íA contratação'está^autada-nb p
. [fi •

pública tem o^dever. çle.ag!ncpmlpfesteza perfeiçÊ

Incfplordaíefíçiê
'irp/e(rehdÍmento;^^^ resultados

júBlicõ e satísfatório-a^tèn^dimèritóídas^necêVsidadeá^d^ comunidade

"ícia onde ã Administração

positivos para'p;serviço

e de seus membros.'
1 " • 7

I Destac

Cohvé

'í i
obrigatoriaménte cúmp

'í í
se a data do início etinc

LiAplns

necessários à demonstr

assim, registro que,'sob

' *' """
L.:.

B—f Sr-"
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í C'

!-:"•!!
í-íí:'''/

Oque''os mernbrbs daGPL'são os;únicbs'e exclusivos responsáveis pela

análise dos documentos ;apreseW^^ ipelás licítántes^partiç de
propostas, inclusive páài^eonfèkê^nciâípal^aV átestàAfãsverá^^^ neles
contidas. ; ^ ^̂ M

J\ 1^ 4
TI ^elUçidaY-pü^:os:prá|os:insÕú^^ 8.666y(93 devem ser

ridos,.em éspeciateom re ação a formaide contagem deles, excluindo-

uindo a data do fiháí conforme disposiçãp fetóigóliíb.
X': '•rumento contratual em a^nálise deverão serjçpstaíos os documentos

ação da regularidade fiscal e tributária da empresa vencedora. Sendo

os aspectos formais, ine> iste óbice ao seguimento deste feito.

O presente parecer é opinativo e não vincula o administrador, este tem a

administração do bem público e assume a respor sabilidade de sua gestão, neste sentido, ante
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as orientações já estabelecidas no parecer jurídit

o prosseguimento deste procedimento, com a r

o inicial, deixo a dlscrícionaríedade do gestor

éspectiva homologação do resultado.

4. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Prc curadoria Jurídica Municipal OPINA PELA

HOMOLOGAÇAO dapílocessò liciíàfórió emfquestão, dev^^ q|autos serem encaminhados
para a autoridade superior.. V1*4 f :

V

4 •;

Conforme ésal3ÍdG> òpàrecenjuríàico.que sé dá

é meramente-opinàtivp, não:estando à.administyação a'át;ehdê-loi:--

nàs contratações e licitações

É;ò pVeçery salvo'melhor juízo

São João dos.Pátos4MA^ quarta-feira, 22^,cle.dezembrOide 2021.
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