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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
coMrssÃo pERMANENTE DE LtC|TAÇÃO-CpL

ATA DE TOMADA DB PRBÇOS N" 007t2018 _pMSIp

,\:r 09h00n.ritt horas clo dia 06 de setelllbro de 2018. na Sala cle Reuniões da Con.rissão
l)rrrrrrili)cllte cic'l,icitação (CPL)" da PrefêitLrra Municipal de Santa lzabel, Estaclo clo Pará, a
í. i;ittisr;iio Pct'tnanettte dc Licitação cor-nposta por Rosinalclo Ferreira c1e Freitas-
I'itl-'ill)lrNl'll portat'iti 01512018, Aniônio Augusto Iiereira Nunes - Membro e l{acluel
i.()l:)Çs cla sili'a de Sousa - Membro. reunirar-n-se para analisar e.julgar os clocumcntos de
,rrlb'rlitlrçào c as propostas de preços relativos ao processo licitatorio. Tomada cle Prcços n"
ix)7i?018 - PMSIP. clue tem como objcro a coNTRATAÇÃo DB EMPRESA DE
}.,i\GII,F{IIAiTIA I'AITA CONCLUSÃO OA REFORMA DA UBS CENTII.O-CESP,
{l{}r\tll,[isÃ() DA CONS'IRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DO DTSTRTTO
,T.§XII,RICANO E ITI'FORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DE CARAPAR(], NO
l\itll\il{llX}1() DE SANTA IZABEL DO PARÁ. Verificada então a normalidade
lriuuc:;suitl. estruturai c operacioltal para arealização do certarne e constataclas as prcsenças
,iti:j itlut)loros titr,tlarcs da CPL, o senhor presidente declarou aberta a sessão púrblica. En"r
:,;t-'11uicla I'cz a convocação pirblica dos interessados ern participar clo presente certarre. Para zt

sr'.isaio comparecelalll ais seguintes empresas para se credenciar.

EMPRESA / CNPJ REPRESENTANTE

(/ i
,(.OKl & SOtIZA LIIr-GIINHARIz\, LI'DA
lri'}i). (lNP.i N" 2l .250.517/0001-09

ROSIANA CHARCHAR SILVEIRA.
RG NO 4244135 PC/PA E CPF NO

797,43s.872-68

i.'ollloLl-rle t:xig.êr-rcias editalícias. e após apresentartodos os documentos exigidos. a e,tpresa

iiri crcrlcnciada a lrarticipar do certame.

,.r.i s,.:ELiiclir i; PresiCente solicitou a entrega do ENVELOPE N" 0l- DOCLJMENTOS Dtj
iii^rilit-{l'A(lÃfJ. íbi enrào, realizada a abertura do mesmo. O Sr. Presidente,.funto corr os

.l:tll;l)r'1-)s; ila c:o,n-lissãü pcrntalrente cie licitação. passaram, então, a análise clos clocr,rmentos

.it, lr;.iiriiiu.rçiio. ,\p(rs anáiise da cornissão de licitação, esta clecidir.r:

,'\po:; ()s qLlestiottaillelttos apresentados pelas empresas e análises da comissão. esta decidiu

i-ri:iti scgrrinte:

,'\ cnrpri:sa AOI(I & SOLIZA ITNGENrIARIA I-TDA EPP, CNPJ N" 21.250.51710001-09;
itllrcs;etltoLt todas as clocutnentações .lurídicas. Íiscais, econômico-financeira e tecnica a
collicl'lLo cla Aclnrinistração setn netthuma irregularidade ou pendência ou qualquer lato qlle a
rilltbilitassc. o Presidente cla Clomissão proclamou a elnpresa corro HABILITADA.
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RECURSOS: Após a fase de habilitação do licitante, o Presidente da Comissão avisou que
se os licitantes cluisessem interpor recurso contra o procedimento da fase cle habilitação
deveriam manifestar imediata e motivadarnente a sua intenção, que seriattr registradas ao
Ílnal da ata. o licitante não maniÍbstou intenção de interpor recurso

A cornissão deu prosseguirnento a sessão, passando para asolicitação do envelop e no Z
(proposta), aberto o envelope contendo a proposta comercial, o presidente da Comissão
lranclueott o acesso clos membros cla comissão ao conteúdo dos envelopes. solicitand. i;ue o
rubricassent' Após, o Presidente da comissão, os membros da comissão, decidiram por
suspeuder a sessão para análise da proposta pela equipe técnica da prefeitura, ficando
registrado que a empresa AOKI & souzA ENGENHARIA LTDA Epp, cNpJ N'
2l'250'51710001-09, apresentou proposta para o Item 0l no valor total de R$
49'521,29(qualenta e nove rnil e duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos). para o
itern 02 valor total de R$ 78.495,95 (setenta e oito mil e quatrocentos e noventa e cinco reais
e noventa e ciuco centavos) e para o item 03 valor total de R$ 265.s0g,0g,(duzentos e
sessenta e cinco mil e oitocentos e nove reais e nove centavos; determinando ainda, o dia
l0 de setembro de 2018, às 14 horas, para reabeftura da sessão e declaraçãro 4e vencedor
após laudo técnico da secretaria de obras de santa rzaber.

Por não haver nada a tnais a declarar o presidente determinou a lavratura desta ata, a qual
será assinada pelos membros cla comissão e pelos demais presentes.

ROSINALDO DE FRE,ITAS
IPP

Lopei da silva de Sousa

,{ t,l rí" n, 1p ét.t,u
io Augusto Ferreira Nunes
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,rr()KI & SOUZA ENGENHARIA LTDA EPP, CN P.t N" 2 t .250.5 1 7/0001-09
i<t)S IAN A CI IARCIIAR SILVEIRA
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