GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DIRETORIA DE ADMINISTAÇÂO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE JULGAMENTO DA NOVA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO-PAE: 2021/101931
CONVITE N" 003/2021/SEFA
EDITAL N" 003/2021/SEFA

DATA: 09/06/2022, às 10:00H

OBJETO; O objeto da presente licitação é a Reforma da Residência Funcional no município
de Santarém, localizado na Rua Borges Leal, Vila do Estado, Casa 01, cidade de Santarém Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Dando continuidade aos trabalhos licitatórios para julgamento da única proposta de preços
apresentada, aos 09 (nove) dias do mês de junho de 2022, às 10:00h, na Sala da Célula de
Gestão de Licitações e Contratos (CGLC), vinculada à Diretoria de Administração 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 o Presidente Isaias da Costa Mota

e os membros substitutos da Comissão Permanente de Licitação, Marly Anne Olivier de

Oliveira Nobumasa e Ana Sílvia Nobre Lopes, conforme Portaria n° 054 de 11 de janeiro de
2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, n° 34.827, de 12 de janeiro de 2022,

complementada pela Portaria n° 322 de 16 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do
Estado do Pará de 18 de fevereiro de 2022, n° 34.869, com vistas à realização do Convite em
epígrafe. Nesta licitação a abertura do envelope contendo a nova proposta de preços do licitante
anteriormente desclassificado ocorreu no dia 02 (dois) de junho de 2022 (vide seq. 190), em

seguida a nova proposta de preço da empresa CASA NOVA CONSTRUTORA EIRELI foi
submetida à análise da área técnica e retomou acompanhada de Nota Técnica datada de 08
(oito) de junho de 2022, emitida pela Célula de Gestão de Recursos Materiais(CGRM/SEFA)

(vide seq. 197 do PAE), que afirmou que a nova proposta está livre dos erros anteriormente
detectados. Pontuado isso, com base no critério de julgamento do menor preço global e levando
ainda em conta o valor estimado global da licitação de R$248.091,99 (duzentos e quarenta e

oito mil, noventa e um reais e noventa e nove centavos), com base ainda na conclusão da última
nota técnica (seq. 197), além dos demais requisitos editalícios, a Comissão de Licitação passou
à análise da nova proposta de preços apresentada e constatou que a empresa CASA NOVA
CONSTRUTORA EIRELI ofertou nova proposta de preço em conformidade com os requisitos
do edital de licitação, no tocante às regras de classificação, inclusive mantendo o valor global
inicial de sua proposta(RS211.589,29). Assim, apreciada e julgada a nova proposta de preço de
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acordo com as exigências previstas no edital de licitação, obtem-se o seguinte o resultado:

CLASSIFICAÇÃO da empresa CASA NOVA CONSTRUTORA EIRELI, com proposta no
valor global de R$211.589,29 (duzentos e onze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e

nove centavos); DESCLASSIFICAÇÃO da empresa J DA SILVA RIBEIRO LTDA, por
ausência de apresentação de nova proposta de preço. Diante do resultado acima mencionado, a

Comissão Permanente de Licitação decide declarar vencedora do certame a empresa CASA
NOVA CONSTRUTORA EIRELI (CNPJ 08.811.324/0001-11), a qual ofertou a melhor
proposta para a Administração Pública, conforme os requisitos do Edital de Licitação e, em

conseqüência, sugerir à autoridade superior a homologação e adjudicação do objeto da licitação
em favor da empresa vencedora. Nada mais havendo a tratar sobre o presente julgamento,
encerraram-se os trabalhos, às 1 lh:43min, com a lavratura desta ata que, após lida e achada
conforme, vai assinada pelo presidente e membros da Comissão de Permanente de Licitação,
abaixo assinados.

Belém-PA, 09 de junho de 2022.

Isaias da Costa Mota
Presidente

Marly^nne^ivier de Oliveira Nobumasa
Membro substituto

Ana Sílvia Nobre Lopes
Membro substituto
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