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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
coMtssÃo PERMANENTE DE LlclrAÇÃo-cpl

ATA DE REABERTURA DA coNcoRnÊncn No 002t2022

Às 15 h0Omin horas do dia 13 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, reuniram-se para

divulgar o resultado da análise dos documentos de habilitação das empresas,

relativos ao processo licitatório, Concorrência no 002I2O22.PMSIP, que tem como

objeto a Contratação de Empresa de Engenharia para Executar os Serviços de

Reforma do Complexo Esportivo Manoel Silva no Município de Santa lzabel do

parâ, tendo como base o Convênio no 28012022-SEDOP, celebrado entre a

prefeitura Municipat 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.

Para asessão compareceram as seguintes empresas:

EMPRESA / CNPJ REPRESENTANTE E.MAIL / CONTATO

1

AOKI & SOUZA
ENGENHARIA LTDA

CNPJ:
21 .250.51710001-09

Flaviana Massami
Aoki
CPF no

729.982.702-63

E-mail:

Fone: 91 3711-5933

2

MAIS BRASIL
CONSTRUTORA
EIRELI CNPJ NO

26.916.786/0001-85

Tiago Brito da Silva,
RG no 2774598
SSP/PA, CPF no

714.518.202-59

E-mail: maisbrasillic@omaf l

Fone:91 99180-6349

DA ANALTSE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃo: Apos as análises dos

questionamentos apresentados e documentos de habilitação feita pela comissão e

equipe técnica da SEINFRA, conclui que:
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A empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.250.517/0001-09,

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 declarou a empresa

como HABILITADA.

A empresa MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ No 26.9í6.786/000í-85,

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 declarou a empresa

como HABILITADA.

A empresa INOVARE EMPREENDIMENTO, CONSTRUçOES E SERVTçOS LTDA -
CNPJ No 20.239.662t0001-26, 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 declarou a empresa como HABILITADA.

As empresas PAVIMIX PAVIMENTAçÃO & CONTRUçÃO LTDA-EPP - CNPJ No

í9.099.344/OOO1 -28 eINOVE CONSTRUTORA ElRELI, CNPJ No íí .322.00110001'

7g não conseguiram demonstrar a qualificação técnica quanto ac serviço de TELA

DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO DE QUADRA

POLIESPORTIVA, FtO í4 BWG E MALHA QUADRA.DA DE 8XB CM com os

quantitativos solicitados no instrumento convocatório considerado de alta relevância

para a execução desta obra, o Presidente da Conrissão declarou as empresas

supracitadas como INABILITADAS.

RECURSOS: Após a fase de habilitação da licitante, o Presidente da Comissão

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

procedimento da fase de habilitação deveriam manifestar imediata e motivadamente

a sua intenção, que seria registrada, como ninguém se manifestou, a comissão

passou para próxima fase do certame, fase de abertura de envelope de proposta de

preço.
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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, das seguintes empresas habilitadas: AOK! & SOUZA

ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.250.51710001-09, MAIS BRASIL CONSTRUTORA

EIRELI CNPJ No 26.916.786/0001-85 e INOVARE EMPREENDIMENTO,

CoNSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ No 20.239 .66210001-26.

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

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

rubricassem. As empresas apresentaram as propostas nos valores, apresentados na

tabela abaixo:

Perguntado aos licitantes e aos presentes, se tinham algum questionamento quanto

as propostas apresentadas, os licitantes presentes nâo apresentaram quaisquer

questionamentos, com isso o presidente suspendeu a sessão para análise de

proposta, pela equipe técnica da SEINFRA

DA SUSpENSÃO DA SESSÃO: Apos, o Presidente da Comissão e os membros,

decidiram por suspender a sessão para análise da proposta pela equipe técnica da

Prefeitura' 
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EMPRESA / CNPJ REPRESENTANTE VALOR DA PROPOSTA

1a

Colocada

AOKI & SOUZA
ENGENHARIA LTDA

CNPJ:
21.250.51710001-09

Flaviana Massami
Aoki
CPF no 729.982.702-
63

R$ 3.206.575.80

2a

Colocada

INOVARE
EMPREENDIMENTO,
CONSTRUÇÕES E
SERV|ÇOS LTDA
CNPJ NO

20.239.66210001-26

Ana Paula Batista
Pinheiro dos Santos,
RG no 3041687
SSP/PA, CPF no

050.506.552-50.

R$ 3.206.837,04

3a

Colocada

MAIS BRASIL
CONSTRUTORA
EIRELI CNPJ NO

26.916.786/0001-85

Tiago Brito da Silva, RG
no 2774598 SSP/PA,
CPF no 714.518.202-
59.

R$ 3.513.242,53
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A comissão 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-mailao licitante habilitado, em vistas dos princípios da celeridade e economicidade.

Fica registrado que, após encaminhado o e-mail para as licitantes habilitadas, com

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

para manifestarem motivadamente também via e-mai!, sobre a intenção de

apresentar recurso contra a decisão da comissão.

Por nâo haver a declarar o presidente determinou o encerramento da

sessão às a lavratura desta ata a qual será assinada pelos membros

da is presentes.

ROSINA

/,/J7io*;, fi6,,.d- / *-'t
rÔruIo AUGUSTO FERREIRA NUNES

SIP Membro-CPL

MAIS BRASIL CONSTRUTOM EIRELI- CNPJ NO

26,91 6.786/0001 -85

Membro-CPL

A*w
FLAÚYANA MASSAMI AOKI

cpF no 729.982.702-69
AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21 .250.51 7/0001 -09

:00 horas

Página 4 de 4

lk9"-,'----
Âruceu MAdIA CIRIACO DE SOUSA


