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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
coMtssÃo PERMANENTE DE LlClrAçÃo'cPL

ATA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCN NO OO4/2022-PMSIP

Às 0gh30min do dia 13 de setembro de2022, 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

O4B1ZO22, 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 PUBLICOS DE

SANTA IZABEL DO PARA reuniram-se para analisar e julgar os documentos de habilitação

e as propostas de preços relativos ao processo licitatório, concorrência no 00412022'

pMslp, que tem como objeto a GoNTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

EXE6UTAR oS SERVTçoS DE REURBANTZAÇÃO DA ENTRADA DA clDADE, No

MuNtcípto DE sANTA tzABEL Do pARÁ, TENDo coMo BASE o coNVÊNlo No

254t2122,celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará e a Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. Verificada então a normalidade

processual, estrutural e operacional pa"a a realização do certame e constatadas as

presenças dos membros titulares da CPL, o senhor presidente declarou aberta a sessão

pública. Em seguid a fez a convocação pública dos interessados em participar do presente

certame.

para asessão compareceram as seguintes empresas para se credenciarem:

Conforme exigências editalícias, e após apresentarem todos os documentos exigidos, a

empresa acima identificada, foi credenciadas a participar do certame'

EMPRESA / CNPJ REPRESENTANTE E.MAIL / CONTATO

1

PAVIMIX
PAVTMENTAçÃO &

coNSTRUÇÃO
LTDA.EPP, CNPJ NO

19.099.34410001-28

EVANEIDE DO
SOCORRO DO
CARMO CAMPOS
BELO, RG No 2110638,
cPF No 373.017.802-49

ellenoi nheiro@q mail.com
Fone: 91 -9881 1 61 1 0
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
coMlssÃo PERMANENTE DE LlGlrAçÃo'cPL i

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

HAB|LITAÇÃO, e ENVELOPE No 02- PROPOSTAS DE PREÇOS, solicitando que a licitante

e a comissão presente rubricassem o mesmo.

Logo após foi, então, realizada 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 e relatassem

caso houvesse algum questionamento.

Não havendo questionamento o Presidente passou para fase de análise do documento de

habilitação.

DA ANÁLtsE Dos DocuMENTos DE HABtLtTAÇÃo: Após a análise dos documentos de

habilitação feita pela comissão e pela representante SECRETARIA INTEGRADA DE

INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS DE SANTA IZABEL

DO PARÁ, decidiu-se o que segue:

A empresa PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUçÃO LTDA'EPP, CNPJ No

íg.0gg.344tooo1-2g, 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: PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO

LTDA-EPP, CNPJ No 1 9.099 .34410001 -28

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 abaixo:
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EMPRESA / CNPJ

R$ 5.424.190,81

EVANEIDE DO
SOCORRO DO CARMO
CAMPOS BELO, RG NO

2110638, CPF No

373.017.802-49

PAVIMIX
PAVIMENTAÇÃO
& GoNSTRUÇAO
LTDA.EPP,
CNPJ NO

í9.099.344/0001-
28

'1a Colocada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃo-cPL

Perguntado ao licitante e aos presentes, se tinham algum questionamento quanto a proposta

apresentada, o licitante presente não apresentou quaisquer questionamentos, com isso o

presidente suspendeu a sessão para análise de proposta, pela equipe técnica da SEINFRA.

DA SUSpENSÃO DA SESSÃO: Rpós, 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 para 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 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 11:00 horas e a lavratura desta ata a qual será assinada pelos membros da comissão e

pelos demais presentes.

{,\
'ir\.
í):

^

Página 3 de 4

REPRESENTANTE VALOR DA-,P.,RQFq§ÍA



$ça:-a-e-
Âruoele MARIA ctRtAco DE

SOUSA

Membro-CPL

Membro-CPL

CAMPOS BELO

No 2110638, CPF No 373.017.802-49

PAVTMTX PAVIMENTAÇÃO &

CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

CNPJ No 1 9.099 .34410001-28

ES DURÃES

ânC,
'-\\)"ça'r--

RENARA BORG

Engenheira CREA/PA 1 5623638
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