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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TZABEL DO PARA
coMrssÃo nERMANENTE DE LrcrrAçÃo-cpl-

ATA COMPLEMENTAR

REABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N" 003/2021

As 15h00min horas do dia 16 de novembro de202l, na Sala de Reuniões da Comissão

Permanente de Licitação (CPL), da Prefeitura Municipal de Santa lzabel, Estado do Pará,

Comissão Permanente de Licitagão composta por Rosinaldo Ferreira de Freitas-

PRESIDENTEportaria Ol\l2\2l,Antônio Augusto FerreiraNunes -Membro, ÂngelaMaria

Ciriaco de Sousa - Membro, reuniram-se para abertura dos envelopes de propostas de preços

relativos ao processo licitatório, Tomada de Preços n" 00312021, que tem como objeto a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA VILA DE

CARAPARÚ, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABE,LDO PARÁ.

Após a Sessão Suspensa em 03 de novembro de 2021, tendo a empresa R M T
CONSTRUÇÃO nB EDIFÍCIOS EIRELI, CNPJ N" 4176412610001-10, registrado intenção

de apresentar recurso contra a decisão que a inabilitou, não tendo, contudo, apresentado as

razões do recurso dentro doprazo legal que lhe fora assegurado.

Convocadas via e-mail, por meio de ata complementar no dia 11 de novembro de 2021, as

licitantes habilitadas, compareceram a Sessão de reabertura da Tomada de Preços, as empresas

convocadas abaixo:

DA ABERTURÀ DOS ENVELOPES N" 02- PROPOSTA DE PREÇOS:

O presidonte da Comissão, prooedeu então, a abertura dos envelopes de no 02- Proposta de Preços,

das seguintes empresas habilitadas INOVE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N" 11.322.001/0001-

79 e pAVIMIX PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, CNPJN" 19.099.34410001-28.
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EMPRESA / CNPJ REPRESENTANTE E-MAIL / CONTATO

0l
TNOVE CONSTRUTORA
EIRELI, CNPJ NO

tt .322.001/0001-79

JESSICA SOARES DE
CARVALHO, RG NO

5690705 PC-PA E CPF N'
977.341.012-91

inoveconstrutorapa@gmail.com / 9 1 -
983077885/ 981873734

02

PAVIMIX
PAVIMENTAÇÃO &
CONSTRUÇÃO LTDA-
EPP, CNPJ NO

19 .099 .34410001-28

ELLEN BzuTO PINHEIRO,
RG N' 2788050 E CPF N"
696.710.442-04

ellenpinheiro@gmail.com / 9 l-
9881 161 t0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
coMrssÃo pERMANENTE DE LtCITAÇÃO-CpL

Aberto os envelopes contendo as propostas comerciais, o Presidente da Comissão franqueou

o acesso dos presentes ao conteúdo dos envelopes, solicitando que o rubricassem. As empresas

apresentaram proposta nos valores, apresentados em ordem de classificação crescente:

RECURSOS: Após a fase de análise da proposta, o Presidente da Comissão avisou que se os

licitantes quisessem interpor recurso contra o procedimento da fase de proposta deveriam
manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada. A licitante INOVE
CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N" 11.322.001/0001-79, registrou intenção de interpor
recurso, por existirem effos insanáveis na planilha a serem demonstrados em momento

oportuno.

Fica desde já, concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar as ruzões do recurso, no

termos do item 23.1 do edital, bem como, desde logo, intimados os demais licitantes a
apresentarem contrarrazões, também Ío prazo de 05 dias úteis, a contar da lavratura desta ata.

Portanto, fica concedido o prazo de l7llll202l a23llll202l para apresentar as razões do

recurso; de24llll2)zl a30llll2)2l para apresentar as contrarrazões do recurso; e por fim de

0lll2l202l a07ll2l202l paru apresentar decisão dos recursos interpostos.

Fica registrado que a proposta será encamiúada ao setor técnico responsável, paru análise

quanto as exigências técnicas contidas em edital, bem como análise das razões recursais, uma

vez apresentadas, oportunidade em que será ratificada a declaraçáo prévia da vencedora ou

não, confolme parecer técnico a ser emitido pelo setor de obras da Prefeitura Municipal de

Santa lzabel. Após a comissão elaborarâ ata complementar para declarar oficialmente a
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ITEM 1

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR DA
PROPOSTA

1'COLOCADA PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO
LTDA-EPP, CNPJ N" I 9.099.3 4410001-28

R§274.016,27

2" COLOCADA INOVE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N"
r1,322.00y0001-79

R$ 274.185,61

vencedora do presente certame.
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pREFEITURA MUNtctpAL DE sANTA tzABEL oo paRÁ

colvllssÃo nERMANENTE DE LtctrAçÃo-cnl

Por não haver nada mais a declarar o presidente determinou a lavratura desta ata, aqual será

assinada pel da comissão e pelos demais presentes.

,/,t/

Á,Çs/1'a,/f ,; tuit"-{ "u 2t n )
ANTONIO AUGUSTO FERREIRA NUNES

Membro-Cpl-

^-.^ l\Lz-t^.^>-r:
ANGELA MARIA CIRIACO DE SOUSA

Membro-CPL

REITAS

INOVE CO
CN

JESSI

EIRELI-EPP
r.001/0001-79

DE CARVALHO

LTDA-EPP
CNPJ N' 19.099.344/0001-28
ELLEN BzuTO PINHEIRO
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LICITACAO PM SI < I icitacaosa nta iza bel @ outl oo k.com >
{"ltt:rt,1 t i}l i}t)?i 1'l'.118

Para: NILSON CARVALHO <inoveconstrutorapa@gmail.com>; Ellen pinheiro <ellenpinheiro@gmail.com>

0J 1 arr*xr:s (2 MB)

ATA COM Pl"[hl ÊNTAR - RIABERTIJ RA.pdÍ;

senhores Licitantes, em anexo segue ATA coMPLEMENTAR - REABERTURA DA ToMADA DE pREÇos

Ne 003/2021.

RECURSO/CONTRARRAZÔES: Fica concedido o prazo de 05 dias úteís para apresentar as razões de
recursos nos termos do item 23.1 do edítal e também no prazo de 05 dias úteis para apresentação
das contrarrazões.
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