
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
coMrssÃo PERMANENTE DE L|CIrAçÃO-CPL

ATA COMPLEMENTAR

REABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N" 002/2021

As 09h00min horas do dia 12 de novembro de 2021, na Sala de Reuniões da Comissão

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

Comissão Permanente de Licitação composta por Rosinaldo Ferreira de Freitas-

PRESIDENTE portaria Ot)lz)2l,Antônio Augusto Ferreira Nunes - Membro, Ângela Maria

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

relativos ao processo licitatório, Tomada de Preços n' 00212021, que tem como objeto a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS

SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO

FUNDAMENTAL PERGENTINO MOURA.

Após a Sessão Suspensa em 14 de outubro de 2021, tendo a empresa INOVE

CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ No 11 .322.00110001-79, apresentado recurso contra a

decisão que a inabilitou, na data de 2l de outubro de 2021, e concedido ptazo para

contramazões apresentada esta pela empresa PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO &

CoNSTRUÇÃO LTDA-EPP, CNPJ N" 19.099.34410001-28, o Presidente da comissão

decidiu na data de 09 de novembro de 2021, pelo recebimento e indeferimento do referido

recurso, mantendo a inabilitação da empresa supracitada.

Convocados via e-mail, no mesmo dia, a licitante habilitada, compareceu a Sessão de

reabertura da Tomada de Preços; a empresa convocada abaixo:

DA ABERTURA DOS ENVELOPES No 02- PROPOSTA DE PREÇOS:

O presidente da Comissão, procedeu então, a abertura dos envelopes de no 02'Proposta de

pregos, da empresa habilitada, PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO LTDA-

Epp, cNpJ N" 19.099.34410001-28, tendo esta apresentado proposta no valor de R$
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585.454,61 (quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e

sessenta e um centavos).

Por ter apresentado proposta de acordo com as exigências editalícias e o menor prego dentro

do limite estipulado em edital, a comissão declara previamente VENCEDOR a empresa

PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, CNPJ N" 19.099.34410001-

28, R$ 585.454,61(quiúentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais

e sessenta e um centavos).

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

quanto as exigências técnicas contidas em edital, oportunidade em que será rutificada a

declaração prévia da vencedora ou não, conforme parecer técnico a ser emitido pelo setor de

obras da Prefeitura Municipal de Santa Izabel. Após a comissão elaborarâ ata complementar

para declarar oficialmente a vencedora do presente certame.

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

licitantes quisessern interpor recurso contra o procedimento da fase de Propostas deveriam

manif'estar imediata e motivadamente a sua intenção, que seriam registradas ao final da ata.

As empresas presentes se manifestaram de forma negativa a intenção de interpor recurso.

Por não haver a declarur o presidente determinou a lavratura desta ata, a qual será

assinada da comissão e pelos demais presentes.

ROSIN Áfukffi«í:/
Membro-CPL
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PAVIMIX PAVIMENTAÇAO &

CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
CNPJ N" 1 9.099.34410001 -28
ELLEN BRITO PINHEIRO
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ÀNGEL,T/MARIA CIRIACO DE

SOUSA
Membro-CPL

Página 2 de 2

O\: j,,.


