
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
coMrssÃo PERMANENTE DE LICITAçÃO-CPL

DE DEC E VENGE RRÊNC

Às 08h300min do dia 13 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 04812022, Antônio Augusto Ferreira Nunes -
Membro, Ângela Maria Ciriaco de Sousa - Membro, reuniram-se para declarar o

vencedordo certame relativo ao processo licitatório, CONGORRÊNGIA No OO312O22-

PMSIP, que tem como objeto a CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA

PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE AREA PARA

INSTALAÇÃO DE PARQUE URBANO FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA

IZABEL DO PARA-PA, tendo como base o Convênio no 189t2022, celebrado entre a

Prefeitura Municipal de Santa lzabel 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.

Após a análise técnÍca e parecer do setor de engenharia da SECRETARIA

INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SANTA IZABEL DO PARÁ, na sessão de abertura da Concorrência

no 003/2022 no dia 1210912022 o referido setor emitiu parecer com o resultado da

análise da proposta.

Sendo assim, a proposta da empresa, foi analisada de acordo com planilha abaixo:

cLASStFTCAÇAO EMPRESAS VALORES

ío AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA -
CNPJ : 21.250.517/0001 -09 R$ 3.269.816,84

003/2022-PMStP
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A proposta foi analisada pelo setor técnico, o qual emitiu o seguinte parecer da
Goncorrência no 00312022:

segue a análise da proposta da empresa AoKl & souzA ENGENHARIA LTDA: O
valor desta proposta é de R$ 3.269.g16,g4 (três milhões, duzentos e sessenta e nove
mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a
99,02Vo 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.

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

2.1. A taxa de BDI está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório e com o Acórdão 262212013-TCU-plenário.

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.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto conclui-se que:

A Única proposta classificada, da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA, no

valor de R$ 3.269.816,84 (três milhões, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos

e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) se apresenta como vantajosa para

esta contratação.

Portanto, conclui-se que a referida licitante pode ser considerada APTA para a

execução do objeto desta licitação.
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oe oectsÃo oe coultssÃo:

Após parecer técnico, essa comissão, DEGLARA vENcEDoRA a proposta da
empresa AoKl & souzA ENGENHARTA LTDA - cNpJ: 21.2so.s11tooo1-og, com
valor global de R$ R$ 3.269.816,84 (três milhões, duzentos e sessenta e nove mit,
oítocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos).

Como nada mais foi tratado en Sessão lavrando-se a presente
ata às 09:00 do dia 13 de de2 , que vai assinada pelo presidente da
CPL.

ROSINALDO FREITAS
SIP
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