
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
coMrssÃo pERMANENTE DE LrcrrAÇÃo-cpt-

ATA DE ABERTURA DA coNcoRnÊrucn No oo3/2022-pustp

Às 09h30min do dia 12 de setembro de 2022, na Sala de ReuniÕes da Comissão

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 04812022, Antônio Augusto Ferreira Nunes

Membro, Ângela Maria Ciriaco de Sousa - Membro e a Sra. Renara Borges Durães,

representante técnica da SECRETARIA INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA,

oBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA IZABEL DO PARA

reuniram-se para analisar e julgar os documentos de habilitação e as propostas de

preços relativos ao processo licitatorio, Concorrência no 003/2022-PMS!P, que tem

como objeto a GoNTRATAçÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REQUALIFICAçÃO DE Ánee PARA

INSTALAçÃO DE PARQUE URBANO FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA

IZABEL DO PARÁ-PA, tendo como base o Convênio no 18912022, celebrado

entre a Prefeitura Municipal de Santa lzabe! do Pará e a Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP. Verificada então a

normalidade processual, estrutural e operacional para a realização do certame e

constatadas as presenças dos membros titulares da CPL, o senhor presidente

declarou aberta a sessão pública. Em seguida tez a convocação pública dos

interessados em participar do presente certame.

Para a sessão compareceu a seguinte empresa para se credenciar.

EMPRESA / CNPJ REPRESENTANTE E.MA!L / CONTATO

1

AOKI & SOUZA
ENGENHARIA LTDA

CNPJ:
21.250.51710001-09

Lia Raquel Dias dos
Santos, RG no

3995836 SSP/PA,
CPF no

709.892.222-68

E-mail:
contato@formatusenoenharia. com. br

Fone: 91 3711-5933

Conforme exigências editalícias, e após apresentar todos os documentos exigidos,

a empresa acima identificada, foi credenciada a participar do certame.
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
coMtssÃo nERMANENTE DE LtctrAÇÃo-cpl

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

DE HABILITAÇÂO, e ENVELOPE No 02- PROPOSTAS DE PREÇOS, soticitando

que a licitante e a comissão presente rubricassem o mesmo.

Logo após foi, então, realizada a abertura do ENVELOPE No 01- DocuMENTos
DE HABILITAÇÃO da licitante credenciada. O Sr. Presidente, junto com os membros

da comissão permanente de licitação rubricaram os documentos de habilitação, para

que a licitante rubricasse e relatasse caso houvesse algum questionamento.

Não havendo questionamento o Presidente passou para fase de análise do

documento de habilitação.

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO: Após a anátise dos

documentos de habilitação feita pela comissão e pela representante SECRETARIA

INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SANTA IZABEL DO PARÁ, decidiu-se o que segue:

A empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.250.51710001-09,

apresentou todas as documentações jurídicas, fiscais, econômico-financeira e

técnica a contento da Administração sem nenhuma irregularidade ou pendência ou

qualquer fato que as inabilitasse, o Presidente da Comissão proclamou a empresa

como HABILITADA.

DA ABERTURA DO ENVELOPE No 02- PROPOSTA DE PREÇOS:

O presidente da Comissão procedeu então, a abertura do envelope de no 02-

Proposta de Preços, da seguinte empresa habilitada:AOKI & SOUZA ENGENHARIA

LTDA - CNPJ: 21.250.51710001-09.

Aberto o envelope contendo a proposta comercial, o Presidente da Comissão

franqueou o acesso aos presentes ao conteúdo do envelope, solicitando que o

rubricassem. As empresas apresentaram propostas no valor, apresentados na tabela

Frrtor :[J-1:>-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
coMtssÃo PERMANENTE DE L|CITAçÃO_CPL

EMPRESA / GNPJ REPRESENTANTE VALOR DA PROPOSTA

1a Colocada

AOKI & SOUZA
ENGENHARIA
LTDA CNPJ:
21.250.517/0001-
09

Lia Raquel Dias dos
Santos, RG no 3995836
SSP/PA, CPF no
709.892.222-68

R$ 3.269.816,84

Perguntado ao licitante e aos presentes, se tinham algum questionamento quanto a
proposta apresentada, o licÍtante presente não apresentou quaÍsquer
questionamentos, com isso o presidente suspendeu a sessão para anátise de
proposta, pela equipe técnica da SEINFRA.

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 após 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. Referida ata complementar, com o resultado da

análise da proposta 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 paru a licitante habilitada, com a

análise das propostas e declaração do vencedor, estas terão o prazo de 24 hrs para

manifestarem também via e-mail, sobre a intençâo de apresentar recurso contra a
decisão da comissão.

Por não haver nada a mais a declarar o presidente determinou o encerramento da

sessão às 1 1:25 horas e a lavratura desta ata a qual será assinada pelos membros

da comissão e pelos demais presentes.

"{'
Página 3 de 4



RA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
tssÃo PERMANENTE DE L|CITAÇÃO-CPL

Membro-CPL

I

^ /tçe"^"---
ANGELA MARTA CIRIACO DE

SOUSA

Membro-CPL

tA
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LtA RAeuEt r\# üo,.o*ro.

RG no 3995836 SSP/PA, CPF no 709.892.222-68

AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.250.517 10001 -09

oâ
RENARÀ BORGES DURÃES

Engenheira CREA/PA 1 5623638

W Página 4 de 4


