PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA COMPLEMENTAR
Na reunião realizada às nove horas do dia 21 de fevereiro de 2020, referente ao processo
licitatório Concorrência nº 001/2020– PMSIP, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA SALVIANO JOSÉ DE
FARIAS, VILA DE AMERICANO; REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
IRMÃ DULCE, VILA DE AMERICANO; CONSTRUÇÃO DA QUADAR COBERTA DA
ESCOLA GUILHERME MÁRTIRES; REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MAURÍCIO
MACHADO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FELIPE DE PAULA, suspendeu a
sessão, para análise dos documentos de habilitação e posterior resposta aos questionamentos
apresentados com relação aos documentos de habilitação, das empresas credenciadas.
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: após as análises dos
questionamentos apresentados e documentos de habilitação feita pela comissão, esta decidiu o
que segue:
A empresa MASOLLER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº
CNPJ Nº 22.938.950/0001-02, não apresentou todas as documentações a contento da
Administração, tendo deixado de apresentar Certidão de Regularidade do FGTS, conforme exige
o item 20.3.1, “c”, por este motivo o Presidente da Comissão proclamou a empresa como
INABILITADA.
A empresa MULTI LINK ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 35.057.043/0001-98,
não apresentou todas as documentações a contento da Administração, tendo apresentado índice
de grau de endividamento igual a 1, enquanto o edital no item 21.4.2, “e”, solicita o coeficiente
de até 0,40, por este motivo o Presidente da Comissão proclamou a empresa como
INABILITADA.
A empresa D J COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº
428.210.452-04, não apresentou todas as documentações a contento da Administração, tendo
apresentado Certidão de Regularidade Profissional do Contador Vencida., por este motivo o
Presidente da Comissão proclamou a empresa como INABILITADA.
A empresa ALFA E OMEGA CONSTRUTORA E SERVOÇOS EIRELI-EPP, CNPJ Nº
31.391.809/0001-15, apresentou todas as documentações jurídicas, fiscais, econômico-financeira
e técnica a contento da Administração sem nenhuma irregularidade ou pendência ou qualquer
fato que a inabilitasse, haja vista que a certidão apresentado pela mesma, atende a todas as
exigências editalícias, uma vez que o mesma foi registrado na Junta Comercial, número de
CONTROLE: 3046432766707 CPF SOLICITANTE: 449.638.902-91 NIRE: 15600254812
EMITIDA: 18/02/2020 PROTOCOLO: 204611466, o Presidente da Comissão proclamou a
empresa como HABILITADA.
A empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ Nº
21.250.517/0001-09, apresentou todas as documentações jurídicas, fiscais, econômico-financeira
e técnica a contento da Administração sem nenhuma irregularidade ou pendência ou qualquer
fato que a inabilitasse, haja vista que o balanço apresentado pela mesma, atende a todas as
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exigências editalícias, uma vez que o índice de endividamento apresentado pela mesma é de 0,39
dentro do estipulado no edital, o Presidente da Comissão proclamou a empresa como
HABILITADA.

A empresa ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 14.663.889/0001-00,
apresentou todas as documentações jurídicas, fiscais, econômico-financeira e técnica a contento da
Administração sem nenhuma irregularidade ou pendência ou qualquer fato que a inabilitasse, haja vista
que apresentou a Certidão específica emitida pela JUCEPA, mesma se encontra-se na página 020
dos documentos de habilitação de empresa, o Presidente da Comissão proclamou a empresa como
HABILITADA.
A empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ Nº 27.850.633/0001-45,
apresentou todas as documentações jurídicas, fiscais, econômico-financeira e técnica a contento da
Administração sem nenhuma irregularidade ou pendência ou qualquer fato que a inabilitasse, haja vista
que apresentou a Certidão específica emitida pela JUCEPA, mesma se encontra-se na página 44
dos documentos de habilitação de empresa, o Presidente da Comissão proclamou a empresa como
HABILITADA.

A empresa ALC CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA-ME, CNPJ Nº 09.456.0698/000160, apresentou todas as documentações jurídicas, fiscais, econômico-financeira e técnica a
contento da Administração sem nenhuma irregularidade ou pendência ou qualquer fato que a
inabilitasse, haja vista que, consta no documento de habilitação da empresa todos os dados
referentes ao balanço como solicitado no item 21.4.2. do edital, notas explicativas não é exigido
pelo edital e a mesma também apresenta certidão específica de acordo com que foi solicitado no
edital, o Presidente da Comissão proclamou a empresa como HABILITADA.
A empresa TERRA LUZ COINSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 14.045.720/000188, apresentou todas as documentações jurídicas, fiscais, econômico-financeira e técnica a
contento da Administração sem nenhuma irregularidade ou pendência ou qualquer fato que a
inabilitasse, haja vista que, haja vista que apresentou a Certidão específica emitida pela JUCEPA
de acordo com o edital, e as notas explicativas não é item obrigatório no edital. o Presidente da
Comissão proclamou a empresa como HABILITADA.
A empresa PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CNPJ Nº
21.506.432/0001-49, apresentou todas as documentações jurídicas, fiscais, econômico-financeira
e técnica a contento da Administração sem nenhuma irregularidade ou pendência ou qualquer
fato que a inabilitasse, haja vista que a mesma apresentou a Certidão de renúncia à visita técnica,
sendo que a mesma também e aceita pela comissão, como orientado pela assessoria jurídica
parecer 060/2020-PMSIP. o Presidente da Comissão proclamou a empresa como
HABILITADA.
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PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, CNPJ Nº 19.099.344/0001-28,
apresentou todas as documentações jurídicas, fiscais, econômico-financeira e técnica a contento
da Administração sem nenhuma irregularidade ou pendência ou qualquer fato que a inabilitasse,
haja vista que: Quanto RG e CPF, não é solicitado no edital que apresente o mesmo na
habilitação; quanto a certidão específica, a mesma se encontra-se nos documentos de habilitação
da empresa página 018. Como também se encontra a certidão de regularidade do contador na
página 59, quanto ao questionamento sobre a falta de nota explicativas no balanço, no edital não
é obrigatória a apresentação da mesma e quanto a legação A empresa, apresentou o responsável
técnico detentor do Acervo técnico, sem vínculo registrado com a empresa, conforme exigido no
item 21.6.4 do edital, após análise feita nos documentos de habilitação de empresa PAVIMIX,
consta contrato de prestação de serviços, registrado em cartório entre a empresa e o Sr. Valter
mendes Ferreira júnior, comprovando vínculo com a empresa. o Presidente da Comissão
proclamou a empresa como HABILITADA.

RECURSOS: Após a fase de habilitação dos licitantes, o Presidente da Comissão informa que se
os licitantes tiverem intenção de interpor recurso contra o procedimento da fase de habilitação
devem manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, via e-mail –
licitacaosantaizabel@outlook.com, no prazo de 24 hrs. Após transcorridas as 24 hrs, o presidente
da CPL comunicará também via e-mail o início do prazo de 05 dias úteis, para apresentar as
Razões do recurso, nos termos do item 25.1 do edital.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-se a presente Sessão
análise dos documentos de habilitação e declaração dos licitantes habilitados, lavrando-se a
presente ata às 16:00 do dia 09 de março de 2020, que vai assinada pelo Presidente da CPL.

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS
Presidente da CPL/PMSIP
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Na ATA COMPLEMENTAR III realizada às nove horas do dia 18 de Março de 2020, referente ao processo
licitatório Concorrência nº 001/2020– PMSIP, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA SALVIANO JOSÉ DE FARIAS, VILA DE AMERICANO;
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCE, VILA DE AMERICANO;
CONSTRUÇÃO DA QUADAR COBERTA DA ESCOLA GUILHERME MÁRTIRES; REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MAURÍCIO MACHADO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FELIPE DE
PAULA. para que no prazo de 05 (cinco) dias, os demais licitantes, apresentem as contra razões, que
começarão a correr a partir desta notificação, sendo-lhe assegurado vistas imediatas dos autos, onde
somente as empresas : ALC CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA-ME, CNPJ Nº 09.456.0698/000160 e PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, CNPJ Nº 19.099.344/0001-28
apresentaram suas contrarrazões.
Considerando que após análise de recurso e contrarrazões, estamos marcando a data de reabertura de
sessão, para abertura de envelope nº 02- Proposta de preços, informamos que a mesma será realizada no
dia 02/04/202 às 14:00 na sala da comissão permanente de licitação,, informamos ainda que segue em
anexo decisão de recurso e resposta recurso.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-se a presente Sessão para
notificação para apresentação de contrarrazão, lavrando-se a presente ata às 16:00 horas do dia 31 de
março de 2020, que vai assinada pelo Presidente da CPL.
Assinado de forma digital por
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ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS
Presidente da CPL/PMSIP
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ATA COMPLEMENTAR V
Na reunião realizada às nove horas do dia 27 de abril de 2020, referente ao processo licitatório
Concorrência 001/2020 – PMSIP, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA SALVIANO JOSÉ DE FARIAS, VILA DE AMERICANO;
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCE, VILA DE AMERICANO;
CONSTRUÇÃO DA QUADAR COBERTA DA ESCOLA GUILHERME MÁRTIRES; REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MAURÍCIO MACHADO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FELIPE DE
PAULA, o Presidente da CPL, suspendeu a sessão, para análise da proposta de preço, pela técnica da
prefeitura.
DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO: após as análises das planilhas feita pelo Eng.º Civil da PMSIP
Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho– CREA/PA 1502763729, onde ele dá o seguinte parecer:

Considerando que todas as empresas apresentaram propostas de acordo com as exigências editalíssimas,
conforme parecer do dia 13 de maio de 2020, do engenheiro Eng.º Civil da PMSIP Cesar Eduardo Medeiros
Canelas Filho, a comissão permanente de licitação, declara vencedoras paras os lotes, as seguintes
empresas.
Por ter apresentado propostas de acordo com as exigências editalícias e ter apresentado a melhor
proposta, como consta no parecer técnico e ata de reabertura do dia 27 de abril de 2020, a comissão
declara VENCEDORA para os lotes 1, 2 e 5 a empresa TERRA LUZ COINSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ Nº 14.045.720/0001-88, conforme colocação e valores abaixo:
CLASSIFICAÇÃO

LOTE

1ª COLOCADA

1

1ª COLOCADA

2

1ª COLOCADA

5

EMPRESA
TERRA LUZ COINSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ Nº 14.045.720/0001-88
TERRA LUZ COINSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ Nº 14.045.720/0001-88
TERRA LUZ COINSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ Nº 14.045.720/0001-88

VALOR DA PROPOSTA
R$ 388.218,79
R$ 404.142,17
R$ 805.874,41
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Por ter apresentado propostas de acordo com as exigências editalícias e ter apresentado a melhor
proposta, como consta no parecer técnico e ata de reabertura do dia 27 de abril de 2020, a comissão
declara VENCEDORA para os lotes 3, e 4 a empresa PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO LTDAEPP, CNPJ Nº 19.099.344/0001-28, conforme colocação e valores abaixo:
CLASSIFICAÇÃO

LOTE

1ª COLOCADA

3

1ª COLOCADA

4

EMPRESA
PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO
LTDA-EPP, CNPJ Nº 19.099.344/0001-28
PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO
LTDA-EPP, CNPJ Nº 19.099.344/0001-28

VALOR DA PROPOSTA
R$ 299.011,21
R$ 1.210.965,31

RECURSOS: Após a fase de análise das proposta de preço, o Presidente da Comissão informa que se os
licitantes tiverem intenção de interpor recurso contra o procedimento da fase de proposta devem
manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, via e-mail – licitacaosantaizabel@outlook.com, no
prazo de 24 hrs. Após transcorridas as 24 hrs, o presidente da CPL comunicará também via e-mail o início
do prazo de 05 dias úteis, para apresentar as Razões do recurso, nos termos do item 25.1 do edital.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-se a presente Sessão da análise da
proposta e declaração dos licitantes vencedores, lavrando-se a presente ata às 10:00 do dia 20 de maio
de 2020, que vai assinada pelo Presidente da CPL.
ROSINALDO FERREIRA
DE
FREITAS:99423340253
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ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS
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