
















PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA

coMtssÃo PERMANENTE DE LlclrAÇÃo-cpl

Aos 0g (oito) dias do mês de Setembro de2O22,na Sala de Reuniões da Comissão Permanente

de Licitação (CPL), da Prefeitura Municipal de Santa lzabel, Estado do Pará, Comissão

permanente de Licitação compostapor Rosinaldo Fereira de Freitas- PRESIDENTE portaria

04glZO2Z, Antônio Augusto Fereira Nunes - Membro, Ângela Maria Ciriaco de Sousa -

Membro, Heliani do Socorro Ferreira de Sá- Membro, reuniram-separa declarar o vencedor

do certame relativo ao processo licitatório, Tomada de Preços n" 005/2022, que tem como

objeto a GONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS

SERVIçOS DE REFORMA E AMPL6çÃO DO CRAS, NA VILA DE AMERICANO'

NO MUNICÍp|O Og SANTA IZABEL DO PARA, tendo como base o convênio n'13012022,

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 operacionalpuaarealizaçáodo certame e constatadas as presenças dos membros

titulares da CPL, o seúor presidente declarou abertaa sessão pública'

Após a Sessão Suspensa em24 de agosto de2022,para análise técnica e paÍecer do setor de

engeúaria da SECRETARIA INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS,

URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS DE SANTA IZABELDO PARÁ, onde ainda ficou

registrado que, após a análise do setor técnico seria elabotada a Ata Complementar com o

resultado das análises da proposta.

Sendo assim, as propostas das empresas, foram analisadas de acordo com planilha abaixo:

CLASSIFICAÇAO EMPRESAS VALORES

10 iNovB coNSTRUToRA EIRELI' GNPJ:

1,t.322.00110001-79

R$ 479.038,14

20 IGFUONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI _

CNPJ: 27 .850.633/0001-45

Rs 481.967,79

As mesmas foram encaminhadas, para análise do setor técnico, que emitiu o seguinte parecer

da Tp 00512022: S;À;t a anaÍise da propopta da empresa Inove Construtora Eireli,

classificada em 1o lugí: O valor desta próposta é de R$ 479.038,14 (quatrocentos e setenta e

nove mil, trinta e oito reais e quatorze centàvos), correspondente a 95,58 0á do valor global da

planilha base e possui BDI igual a11%osem desoneragáo dos encargos sobre a mão-de-obra'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
GOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO'CPL

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

superiores ao considerado inexequível.
composição da taxa de BoniÍicação de Despesas Indiretas (BDI):

2.1. A taxa de BDI está em conformidade com as exigências dos instrumentos

convocatórios.
Composições de Preços Unitários:
3.1. Ás composições guardam compatibilidade com os preços apresentados na planilha

orçamentária.
4, Cronograma Físico-X'inanceiro:

4.1. O C.onogtrrnu físico-financeiro está de acordo com o proposto pela

administração.

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 licitagão

Após pârecer técnico, essa comissão, DECLARA VENCEDORA a proposta da empresa

INOVE CONSTRUTORAEIRELI, registradasob o CNPJ n} 11.322.001/0001-79. comvalor

global de R$ 47g.038,14(quatrocentos e setenta e nove mil, trinta e oito reais e quatorze centavos).

DA INTENÇÃO DE RECURSO:

Após a decisão da comissão, o presidente avisou aos licitantes interessados em recorrer contra

a decisão desta comissão, que os mesmos terão o ptazo de 24 hts, a partir desta notificação,

para manifestarem motivadamente, também, via e-mail, sobre a intenção de apresentar recurso

contra a decisão da comissão.

Como nada mais foi tratado Sessão lavrando-se a presente ata às 09:00

pelo Presidente da CPL.h do dia 08 de setembro de
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