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ATA DE ABERTURA DA CONCORNÊruCN NO OO1/2022'PMSIP

Às 0gh30min horas do dia 08 de setembro de 2022' na Sala de Reuniões da

comissão Permanente de Licitação (cPL), da Prefeitura Municipal de santa lzabel'

EstadodoPará,acomissãoPermanentedeLicitaçãocompostaporRosinaldo

Ferreira de Freitas- PRESIDENTE portaria 048t2022' 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 licitatório, GONCORRÊNCIA No oo1l2}22, que tem como objeto a

coNTRATAçÃoDEEMPRESADEENGENHARIAPARAEXEGUTARoS

SERVIçOS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAçÃO DE VIAS URBANAS' NO

MUNIcÍplo DE SANTA IZABEL DO PARA, tendo Gomo base o convênio no

158t2[22,celebrado entre a Prefeitura Municipal de santa lzabel do Pará e a

secretaria de Estado de Desenvolvimento urbano e obras Públicas' Verificada

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

certameeconstatadasaspresençasdosmembrostitularesdacPL,osenhor
presidente declarou aberta a sessão pública' Em seguid afeza convocação pública

dos interessados em participar do presente certame'

Paraasessãocompareceramasseguintesempresasparasecredenciar'

conforme exigências editalícias, e após apresentar todos os documentos exigidos'

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

DE HABILITAÇAO, e ENVELOPE No 02- PROPOSTAS DE PREÇOS' solicitando

quealicitanteeacomissãopresenterubricassemosmesmos.

Aposfoientão,realizadaaaberturadoENVELoPENo0l-DoCUMENToSDE

HABILITAÇÃO dos licitantes credenciados' O Sr' Presidente' junto com os membros

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

que a licitante e comissão rubricasse'

DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃo:

Apos a análise dos documentos de habilitação feita pela comissão' esta decidiu o

que segue:

AempresaCoNoRETAENGENHAR|ALTDA,inscritanoCNPJNo
09.120.83 7.OOO1-4g, apresentou todas as documentações jurÍdicas' fiscais'

econômico-financeira e técnica a contento da Administração sem nenhuma

irregularidadeoupendênciaouqualquerfatoqu??Sinabilitasse,oPresidenteda
Comissão proclamou a empresa como HABILITADA'

RECURSOS: Após a fase de habilitação da licitante' o Presidente da comissão

avisou que se o ricitante e os presentes na sessão quisessem interpor recurso contra

o procedimento da fase de habilitaçáo deveriam manifestar imediata e

motivadamente a sua intenção, que seria registrada' como ninguém manifestou-se'

a comissão passou para próxima fase do certame, fase de abertura de envelope de

proPosta de Preço'

DAABERTURADOENVELOPENO02'PROPOSTADEPREÇOS:

opresidentedaComissãoprocedeuentão,aaberturadoenvelopedeno02-

PropostadePreços,daseguinteempresahabilitada:CoNCRETAENGENHARIA

LTDA, inscrita no CNPJ No 09'120'837/0001-49'
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Aberto o envelope contendo a proposta comercial, o Presidente da comissão

franqueou o acesso aos presentes do conteúdo do envelope' solicitando que o

rubricassem.Aempresaapresentoupropostaconformetabelaabaixo:

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

prefeÍtura.

A comissão em comum acordo com D representante da empresa presente' decidiu

queapósanálisedaproposta,porpartedaequipetécnica,iráelaborarala
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 mais a declarar o presidente determinou o encerramento da

sessão às 15:25 horas e a lavratura desta ata aqual será assinada pelos membros

da comissão e pelos demais presentes'
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