
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃO-CPL

ATA DE ABERTURA
DA TOMADA DE PREçOS No 002/2022-PMSIP

As 09h00min horas do dia 09 de junho de 2022, na Sala de Reuniões da Comissâo

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

Comissão Permanente de Licitação composta por Rosinaldo Ferreira de Freitas-

PRESIDENTE portaria O1OI2O21, Antônio Augusto Ferreira Nunes - Membro, Ângela Maria

Ciriaco de Sousa - Membro, reuniram-se para analisar e julgar os documentos de habilitação

e as propostas de preços relativos ao processo licitatorio; Tomada de Preços no 00212022,

que tem como objeto a GoNTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

ExEcUTAR os sERVtÇos DE uRBANIzAçÃo Do GANTEIRO E IMPLANTAÇÃO DE

PARADA INTERMUNICIPAL DO MUNTCíPIO OE SANTA IZABEL DO PARÁ. VETifiCAdA

então a normalidade processual, estrutural e operacional para a realizaçáo do certame e

constatadas as presenças dos membros titulares da CPL e engenheiro Sr. Joel da Costa

Viana, inscrito no CREA/PA no150156233-9, representando a equipe técnica da Secretaria

de lntegrada, lnfraestrutura, Obras, Urbanismo e Serviços Públicos - SEINFRA, o senhor

presidente declarou aberta a sessão pública. Em seguidafez a convocação pública dos

interessados em participar do presente certame. Para a sessão compareceu a seguinte

empresa para se credenciar:

Conforme exigências editalícias, e apos apresentar todos os documentos exigidos, a

empresa acima identificada, foi credenciada a participar do certame'

Em seguida o Presidente solicitou a entrega do ENVELOPE No 01- DOCUMENTOS DE

HABtLtTAÇÃo, e ENVEL9pE No 02- PRoPoSTAS DE PREÇOS, solicitando que todos os

participantes presentes na sessão rubricassem os mesmos.

Apos foi então, realizada a abertura do ENVELOPE No 01- DOCUMENTOS DE

HABILI'1AÇÃO Oa licitante. O Sr. Presidente, junto com os membros da comissão

permanente de licitação e o representante técnico da SEINFRA, passou a analisar os

documentos de habilitação.

Logo após as análises dos documentos de habilitação feitas pela equipe e pelo

representante técnico da sEINFRA, concluiu-se que a empresa coNSTRUTORA MIRANDA

SoBRINHO LTDA - Epp, atendeu todas as condições editalícias referente a fase de

habilitação, conforme Edital, Tomada de Preço noOO2l2O22 PúStp' portanto a mesma foi

considerada habilitada a seguir no certame.

EMPRESA / CNPJ REPRESENTANTE/CONTATO

01
CONSTRUTORA MIRANDA
SOBRINHO LTDA - EPP
CNPJ : 04.205.1 57 10001 -40

Representante: RICARDO ALEXANDRE DOS
SANTOS PINHEIRO
E-mail: cmsepp@gmail.com
Telefone: 91 3277'4345
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DA ABERTURA DO ENVELOPE No 02- PROPOSTAS DE PREÇOS:

O presidente da Comissão, procedeu entâo, a abertura dos envelopes de no 02- Proposta

de Preços, da seguintê empresa habilitada CONSTRUTORA MIRANDA SOBRINHO LTDA

- EPP, CNPJ No 04,205.157/0001-40.

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

franqueou o acesso dos presentes ao conteúdo dos envelopes, solicitando que o

rubricassem. A empresa apresentou proposta nos valores, apresentados em ordem de

classificação crescente:

DA SUSpENSÃO DA SESSÃO: Após, o Presidente da Comissão e os membros, decidiram

por suspender a sessão para análise da proposta pela equipe técnica da prefeitura'

A comissão em comum acordo com o representante da empresa presente, decidiu que apos

análise da proposta, por parte da equipe técnica, irá elaborar ata complementar, com o

resultado da análise da proposta e consequente declaração da empresa vencedora do

certame. A referida ata complementar, com o resultado da análise das propostas e

declaração do vencedor, será encaminhada via e-mail ao licitante habilitado, em vistas dos

princípios da celeridade e economicidade'

Fica registrado que, após encaminhado o e-mail para a licitante habilitada, com a análise da

proposta e declaração do vencedor, esta terá o ptazo de 24 horas para manifestar também

via e-mail, sobre a intenção de apresentar recurso contra a decisão da comissão.

por não haver nada a mais a declarar o presidente determinou o encerramento da sessão

às 10:30 e a lavratura desta ata a qual será assinada pelos membros da comissão e pelos

demais presentes.

ITEM í

cLASSTFTCAÇÃO EMPRESA
VALOR DA
PROPOSTA

1A COLOCADA
CONSTRUTORA MIRANDA SOBRINHO LTDA

- EPP, CNPJ No 04.205.157/0001-40.
R$ 592.983,63

Página 2 de 3

u



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
tssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃo-cPL

Âruceun 
'ffiÉffiãr*lAco 

DE
SOUSA

Membro-CPL

ANTÔNIO AUGUSTO FERREIRA NUNES
Membro-CPL

I {' /1 ,o--0--- !

lc!- CC«\* U---^-=
,, JbEL DA COSTR VIANA\ ehrnlpn no1 so1 s0233-9

SEINFRA

o o;
41ea,tdo 

'/'4tr/tet u
coNSTRqfORA MIRANDA SOBRINHO LTDA - EPP

' cNPJ No 04.205.15710001'40

Página 3 de 3

É'fl- $'%#


