
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
coutssÃo pERMANENTE DE LlclrAÇÃo-cpl

002/2022-PMSIP

Às 14h30min do dia 27 de setembro de 2022, na Sala de ReuniÔes 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 048t2022, Antônio Augusto Ferreira Nunes -
Membro, Ângela Maria Ciriaco de Sousa - Membro, reuniram-se para declarar o

vencedordo certame relativo ao processo licitatório, CONCORRÊNCIA No 00212022'
pMSlP, que tem como objeto a Gontratação de Empresa de Engenharia para

Executar os Serviços de Reforma do Gomplexo Esportivo Manoel Silva no

Município de Santa lzabel do Pará, tendo como base o Convênio no 28012022'

SEDOp, 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

certame e constatadas as presenças dos membros titulares da CPL, o senhor

presidente declarou aberta a sessão pública.

Apos a análise técnica e parecer do setor de engenharia da SECRETARIA

INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS

púBllcos DE SANTA IZABEL Do PARA, na sessão de reabertura da concorrência

no 002t2022 no dia 13logt2o22 0 referido setor emitiu parecer com o resultado da

análise das proPostas.

Sendo assim, aS propostas das empresas, foram analisadas de acordo com a

planilha abaixo:

cLASSTFICAçÃO EMPRESA / CNPJ
VALOR DA

PROPOSTA

1'Colocada
AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA . CNPJ:

21.250.517/0001-09
R$ 3.206.575.80

2a Colocada
ffi EMPREENDIMENTo'

ooNSTRUÇÔES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ

No 20.239.66210001-26

R$ 3.206,837,04

3a Colocada
MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI

oNPJ No 26.91 6.786/0001 -85
R$ 3.513.242,53

àsegue a análise da proposta da empresa AOKI & souzA ENGENHARIA LTDA'

classificada em 1o lugar:
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O vator desta proposta é de R$ 3.206.575,80 (três milhões, duzentos e seis mil,

quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), correspondente a90,32o/o do

valor global da planilha base e possui BDI igual a 22,47o/o sem desoneração dos

encargos sobre a mão-de-obra.

1. Planilha de Preços Unitários:
1.1. Os valores unitários com BDI estão menores que os estimados na planilha base,

e superiores ao considerado inexequível. As operações de multiplicação e soma que

originaram o valor total proposto estão corretas.

2. Composição da taxa de Bonificação de Despesas lndiretas (BDl):

2.1. Os percentuais adotados para a composição da taxa de BDI referentes estão

em conformidade com os limites estabelecidos no acórdão No 262212013 do Tribunal

de Contas da União (TCU).

3. Composições de Preços Unitários:
3.1. As composições guardam compatibilidade com os preços apresentados na

planilha orçamentária.
4. Cronog rama Físico-Financeiro:
4,1. O Cronograma físico-financeiro está de acordo com o proposto pela

administração.

)Segue a análise da proposta da empresa INOVARE EMPREENDIMENTO,

CONSTRUçOES E SERVIçOS LTDA, classificada em 20 lugar:

O valor desta proposta é de R$ 3.206.837,04 (três milhões, duzentos e seis mil,

oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos), correspondente a 90,32o/o do valor

global da planilha base e possui BDI igual a 28,82o/o com desoneração dos encargos

sobre a mão-de-obra.

1. Planilha de Preços Unitários:
1.1. Os valores totais (quantidade multiplicado pelo preço com BDI) dos itens 2.2,2.4,

3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.1 1 , 3.1 2, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.3.1, 4.3'3, 4'5'1, 4'5'13, 4'6'1'

5.1, 5.2, 5.7.g,6.1.1, 6.3.3, 7.1.1, 7.2.2, 7 .2.6, 7.2.8, 7.2.9, 7 '2'11, 7 '3'3, 7'3'5' 7 '3'7 '
7.3.8, 7.4.1.1,7.4.1.2,7.4.1.7,7.4.2.1,7.5.1, 7.6.3, 7.7.1,7.7.2,7'8'1'1,7'8'2'1,7'8'4'1'

7.8.4.2, 7.g.1.1, 7.9.3.1, 7.10.3.6, 7.10.3.1 2, 7 .12.1.1, 7.12.1.3, 7 .12.2.1, 7.12.2.2,

7.12.2.3, 7 .12.2.4, 7.12.g.2, 7.12.g.g, 7.12.5.1, 7.12.6.1, 7 '13'2, 7 '13'3, 8'2'1' 8'2'2',

8.2.4, 8.2.g,8.2.10, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.4.1, 8.5.1.2,8.5.1.5, 8'5.1.6, 8.5.2.4'

8.5.3.1, 8.5.3.2, 8.5.6.1 .2, g.2,10.1.1 .2, 10.1.1.6, 10.1.1.7,10.1.1.9, 10.1 .2.2, 10.1.3,2'

10.1.4.1, 10.1 .4.2,10.L5.3, 10.1.5.5, 10.1.5.7,10.1.5.8, 10.2.3.3, 11.1.2,11.1.3,11'1'5'

11.1.g, 11 .1 .10, 11.g.2, 11 .4.1, 11.5.1.1, 11.5.1 .2, 11 .6.2,1 1 .6.3, 11 .6.4.2, 11.7 .1,11 ,7 '3'

12.1.1, 12.1,g, 12,2.1.1,,12,2.1.5, 12.2.1,7, 12,2,1,8, 12,2.2.4, 12.2.2.5, 12.2.2.6,

12.g.1.1, 12.3.1.2, 12.g.1.4, 12.g.1.5, 12.3.2,1, 12.9'2'2, 12'3'2'3, 12'3'3'2' 12'.4',1',

12.6.1.1, 12.6.2.2,12.6.2.3, 12,7,2.1, 12,g.1,2,12.9,1,3,12.9.1.4,12.13.3, 14,1.1,14.1'2,

=Í-
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14.2.1,14.2.2, 14.3.4 e 16.1 não estão arredondados como exigido pela nota técnica

podendo ocasionar inconsistências na elaboração dos boletins de medição.

1.2. Osvalores unitários com BD! dos itens 10.1.1.6 e 10.2.1.3, ficaram superiores

aos valores referenciais.

1.3. Os demais valores unitários com BD! estão menores que os estimados na

planilha base, e superiores ao considerado inexequível'

2. Composição da taxa de Bonificação de Despesas lndiretas (BDI):

2.1. Os percentuais adotados para a composição da taxa de BDI referentes estão

em conformidade com os limites estabelecidos no acórdão No 262212013 do Tribunal

de Contas da União (TCU).

3. Composições de Preços Unitários:
3.1. As composições guardam compatibilidade com os preços apresentados na

planilha orçamentária.
4. Cronograma Físico-Financeiro:
4.1. O Cronograma físico-financeiro está de acordo com o proposto pela

administração.

) Segue a análise da proposta da empresa MAIS BRASIL CONSTRUTORA

ElRELI, classificada em 30 lugar:

O valor desta proposta é de R$ 3.513.242,53 (três milhões, quinhentos e treze mil,

duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), correspondente a

98,95% do valor global da planilha base e possui BDI igual a 28,82o/o com

desoneração dos encargos sobre a mão-de-obra.

í. Planilha de Preços Unitários:
1.1. Os vatores unitários com BDI estão menores que os estimados na planilha base,

e superiores ao considerado inexequível. As operações de multiplicação e soma que

originaram o valor total proposto estão corretas.

2. Composição da taxa de Bonificação de Despesas lndiretas (BDl):

2.1. Os percentuais adotados para a composição da taxa de BDI referentes estão

em conformidade com os limites estabelecidos no acórdáo No 262212013 do Tribunal

de Contas da União (TCU).

3. Composições de Preços Unitários:
3.1. As composições guardam compatibilidade com os preços apresentados na

planilha orçamentária.
4. Cronograma Físico-Fi nanceiro:
4.1. O Cronograma físico-financeiro está de acordo com o proposto pela

administração.
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cOttcuuSÃO:

Diante do exposto conclui-se que:

Das propostas classificadas, a que se apresenta como mais vantajosa para a

Administração, é a da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA, no valor de

R$ 9.206.575,80 (três milhôes, duzentos e seis mil, quinhentos e setenta e cinco

reais e oitenta centavos).
Considerando que a referida proposta se encontra em conformidade com as leis

vigentes e com o edital do certame. Conclui-se que referida licitante pode ser

considerada APTA para a execução do objeto desta licitação.

Após parecer técnico, essa comissão, DECLARA VENCEDORA a proposta da

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

valor global de R$ 3.206,575,80 (três milhões, duzentos e seis mil, quinhentos e

setenta e cinco reais e oitenta centavos).

DA INTENÇÃO DE RECURSO:

As empresas que estiverem interesse em recorrer contra a decisão desta comissâo

de licitação, terão o prazo de24 horas, a partir desta notificação, para manifestarem

motivadamente, também, via e-mail, sobre a intençâo de apresentar recurso contra

a decisão da comissão.

Como nada mais foi tratado Sessão lavrando-se a Presente

ata às 15:00h do dia 27 de , que vai assinada pelo Presidente da

CPL.

FREITAS
PL/PMSIP
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