GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATA DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO: 2021/521972
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021-SEFA/PA

OBJETO: O objeto da presente licitação é a REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS GUARITAS DE
ENTRADA E SAÍDA DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM
TRÂNSITO ITINGA - CECOMT ITINGA, localizada na Rodovia BR 010, KM 1481, Município de Dom
Eliseu - Pará. Compreendendo os serviços de troca do piso, tellhado, louças sanitárias, instalações elétricas
e lógicas e construção de muro de contenção na frente da guarita de saída, em conformidade com edital,

projeto básico e demais documentos anexos. DA ABERTURA DA SESSÃO: Aos quatro(11)dias do mês
de Abril de 2022, às lOhOOmin, no Auditório da Secretaria de Estado da Fazenda — SEFA, sediada na Av.
Visconde de Souza Franco, n° 110, Bairro do Reduto, CEP: 66.053.000, Belém/PA, reuniram-se em sessão

pública o Presidente Isaias da Costa Mota, e os membros da Comissão Permanente de Licitação, composta
por Elizaneide de Souza Lopes, membro e, Paula Regina Castro Martins, membro substituto no lugar da
titular Heleni! Silva Valente, conforme Portaria n° 054/2022DAD/SEFA de II de Janeiro de 2022,

publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022, com vistas à realização da
Sessão de Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO em epígrafe, relativa à fase de proposta de

preços, para fins de abertura do envelope da NOVA PROPOSTA DE PREÇO apresentados pelas empresas
licitantes conforme Aviso de Abertura de Envelope Contendo Nova Proposta de Preço Tomada de Preço n°
007/2021 publicado no diário oficial do Estado n" 34.913 em 30 de Março de 2022, pag. 99.
Declarada aberta a sessão pelo presidente desta Comissão Pemanente de Licitação, foi procedida á leitura
do objeto da licitação pelo mesmo, ao recebimento dos envelopes das propostas de preços dos licitantes
presentes. Na presente sessão registra-se o comparecimento das seguintes empresas: 1 - CONTINENTAL

SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 26.263.297/0001-71
neste ato representada pela Sra. Larissa Silva Perreira, conforme Carta de Credenciamento apresentada,
portadora da CNH n° 06957105470 com validade até 27/07/2022, regurlamente inscrita no CPF/MF sob o
n" 151.073.157-12 e 2 - CASA NOVA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob rf

08.811.324/0001-11 neste ato representadaneste pelo sócio proprietário Sr. Raimundo da Silva Santos,
portador do RG n° 4293202, regularmente inscrito no CPF/MF sob o n° 235.597.052-15.
Dando prosseguimento aos trabalhos, os envelopes, ainda lacrados, foram examinados pela comissão e
pelos licitantes presentes, achado tudo conforme, passou-se a abertura dos envelopes das empresas abaixo
listadas ofertando os seguintes valores:
EMPRESA PARTICIPANTE

COLOCADO
1°

CONTINENTAL SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

VALOR

R$407.327,88

EIRELI

2°

CASA NOVA CONSTRUTORA EIRELI

R$408.566,51

Após a abertura, análise e rubrica dos documentos das propostas por esta CPL e representantes das
empresas licitantes presentes, fora aberto espaço para manifestação. Dada a palavra ao representante da

empresa CASA NOVA CONSTRUTORA EIRELI o mesmo se manifesta quanto a alteração no valor
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proposta de preço da empresa Continental alegando que segundo a nota técnica solicita a correção dos
insumos que não foram informados na composição de preço dos itens, sendo que tais insumos existentes na

planilha SEDOP já teriam sido apresentados pela empresa no valor final de sua proposta anterior e
conforme seu entendimento não poderia ser alterado; a empresa CONTINENTAL SERVICE

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI manifesta-se quanto a alegação da empresa CASA NOVA
salientando que no aviso de resultado de licitação quando há a convocação para entrega de novas propostas,
é comunicado que as empresas poderiam apresentar novas propostas de preço, livres das falhas, que é o que
foi apresentado por esta empresa, alega que esta é uma nova chamada, que todas as diligências anteriores já
foram realizadas,

A Comissão de Licitação encaminhará as propostas de preços ao setor competente para emissão de nota
técnica e posteriormente fará o julgamento e classificação das referidas propostas e divulgação do resultado
que será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará-DOE/PA, quando se abrirá prazo para a
interposiçào de recurso administrativo pelas licitantes interessadas, naforma do art. 109, I, a, da lei
8.666/1993.

Assim, neste momento, a Comissão Permanente de Licitação encerra a presente sessãoàs 1 lhOOmin. E, para
constar, foi lavrada a presente Ata, que vai ser assinada pela Comissão e o licitante presente, conforme
abaixo.

Belém-PA, 11 de abril de 2022.

ISAIAS DA COSTA MOTA
Presidente

PAULA REGINA CASTRO MARTINS
embro

Membro substituto

P.
LARISSA StfcVA PERREIRA

RAIMUNDO fA Sjy^SAHTOS

CASA NOVA CONSTRUTORA EIRELI

CASA NOVA CONSTOUTORA EIRELI
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