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As 10 hoomin horas do dia 10 de novembro de 2022, na sala de ReuniÕes da comissão

Permanente de Licitação (cPL), da Prefeitura Municipal de santa lzabel, Estado do Pará'

comissão Permanente de Licitação composta por Rosinaldo Ferreira de Freitas-

'RESIDENTE 
portaria no ougtzo2z,Antônio Augusto Ferreira Nunes - Membro, Ângela

Maria ciriaco de sousa - Membro, reuniram-se para declarar o vencedor do certame

relativo ao processo licitatório, Tomada de Preços no 011t2022, que tem como objeto a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO

DA CONSTRUÇÃO DA ESÇOLA DO BAIRRO DO TRÁNGULO DO MUNICIPIO DE

'ANTA 
TZABEL Do pARÁ. verificada então a normaridade 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 sessão suspensa em 24 de outubr o de 2022, para anárise técnica e parecer do

setor de engenharia da SECRETARIA INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA' OBRAS',

uRBANrsMo E sERVrÇos puBLrcos DE 
'ANTA 

TZABEL Do pARÁ, onde ainda ficou

registrado que, após a análise do setor técnico seria elaborada a Ata complementar com

o resultado das análises da proposta'

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

Amesmafoiencaminhadanodia24deoutubrode2022,paraanálisedosetortécnico,

queemitiuoseguinteparecerdaTPolllzo2z,sobreaanálisedapropostadaempresa

R$4920.889,19E _ CNPJ:

21.382.376/0001-88
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..NSTRUToRA cARlPl LTDA - CNPJ: 21,382.g76/0001-88, com sede na TV WE 03 no

51 Conjunto cidade Nova I Bairro: ANANINDEUA, Pará' Na análise constatou-se:

1. Planilha de Preços Unitários:

1.1. A proposta de preço apresentada é exatamente igual a planilha base' utilizada como

referencial de Preço.

1.2. Foiutilizado inapropriadamente na planilha proposta, o nome e registro profissional

da responsável técnica pela elaboração da planilha base' Porém, está profissional não

possui qualquer responsabilidade sobre a proposta apresentada pela licitante'

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

2.1. Ataxa de BDI está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório'

3. Composições de Preços Unitários:

3.l.Deacordocomoedita]eSeusanexos,aSlicitantesdevemapresentaras
composiçÕes de preço unitário de TODOS os serviços da planilha orçamentária' Porém'

a licitante apresentou apenas as CPU que foram fornecidas pela Administração'

4. Cronograma Físico'Financeiro:

4.1. Ocronograma físico-financeiro foi utilizado inapropriadamente a logo da Prefeitura

Municipal de santa lzabel do Parâ, porém, a Administração não tem qualquer

responsabilidade sobre a proposta da licitante'

CONCLUSÃO OE ANALISE TÉCNICE:

Diante do exposto conclui-se que, conforme o exposto' a proposta da licitante

..NSTRUToRA cARrpr LTDA. - Epp única crassificada, no varor de R$ 1.920.889,19

(um milhão novecentos e vinte miloitocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos),

possuierros,nãoatendendoaoexigidonoprocessolicitatorio'
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portanto, a referida empresa encontra-se INAPTA para a execução da obra objeto deste

certame.

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

empresa coNSTRuroRA cARrpr LTDA - cNpJ: 21.gg2.g7610001-gg, com varor global

deR$1.920.889,í9(ummilhãO,novecentosevintemil,oitocentoseoitentaenovereais

e dezenove centavos), por possuir erros insanáveis e por não atender as especificações

easexigênciasdesteEdital,deacordocomitem22,2doedital.

caso a empresa optar em recorrer contra a decisão desta comissão de licitação, a mesma

terá o pu,zo de 24 horas, a partir desta notificação , pala manifestarem motivadamente,

também, via e_mair, sobre a intenção de apresentar recurso contra a decisão da comissão.

como nada mais foi tratado encerra-se a presente sessão ravrando-se a presente ata às

15:00h do dia 10 de novembro de 2o22,que vai assinada pelo Presidente da cPL'

lnformamos ainda que segue anexo técnico, que considerou inapta a proposta da

empresa.
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