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: 2021/101931
CONVITE N° 003/2021/SEFA
EDITAL N° 003/2021/SEFA

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa de engenharia para 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..

Aos sete (07) dias do mês de Janeiro de 2022, às 14h10min, no Auditório da
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, sediado(a) 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, Marly Anne Olivier de
Oliveira Nobumasa, membro substituta no lugar da titular Helenil Silva Valente, por
ausência justificada desta, conforme Portaria n° 3.074/2021 DAD/SEFA de 03 de
Novembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.757 de 05 de Novembro
de 2021 com vistas à realização da Sessão de Licitação na modalidade CONVITE em
epígrafe, relativa à fase de proposta de preços, para fins de abertura dos envelopes das
propostas de preços apresentados pelas empresas licitantes.

Declarada aberta a sessão pelo presidente desta Comissão Pemanente de Licitação,
registra-se a presença apenas do representante da empresa CASA NOVA
CONSTRUTORA EIRELI, com CNPJ sob n° 08.811.324/0001-11, senhor RAIMUNDO
DA SILVA SANTOS, portador da CNH n° 00105282681 com validade até 01/02/2026 e
regularmente inscrito no CPF/MF sob n° 235.597.052-15, embora todas as empresas

participantes tenham sido devidamente notificadas, através de publicação de aviso de
abertura de envelopes de Propostas de Preços Convite 003/2021 - SEFA - PA no Diário
Oficial do Estado n° 34.822 de 06 de Janeiro de 2022.

Dando prosseguimento aos trabalhos, os envelopes, ainda lacrados, foram examinados
pelo único representante das empresas licitantes presente, achando tudo conforme. Em
ato contínuo, passou-se a abertura dos envelopes das empresas abaixo listadas
ofertando os seguintes valores:
COLOCADO

EMPRESA PARTICIPANTE

VALOR

1°

CASA NOVA COSNTRUTORA EIRELI

R$211.589,29

20

J DA SILVA RIBEIRO LTDA

R$223.222,61

Após análise e rubrica dos documentos das propostas pelo representante da empresa
licitante presente, foi dada a palavra ao mesmo que se manifestou nos seguintes termos:
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QUE a empresa J DA SILVA RIBEIRO LIDA utilizou na composição de custos - item 1.1
Administração local da obra - para o encarregado, o salário de R$1.563,13 (um mil,
quinhentos e sessenta e três reais e treze centavos) quando o salário da CCT para a
categoria é de R$1.901,73 (um mil, novecentos e um reais e setenta e três centavos)
dando um desconto no valor global do item de 65% (sessenta e cinco por cento). 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 interposição de recurso administrativo
pelas licitantes interessadas, na forma do art. 109, I, b, da lei 8.666/1993.
Assim, neste momento, a Comissão Permanente de Licitação encerra a presente sessão
às 15h15min. E, para constar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pela
Comissão e o licitante presente, conforme abaixo.

Belém-PA, 07 de Janeiro de 2022.

ISAIAS DA ÕtíSTA MOTA
Presidente

MARL^ANhAE^LMER DE OUVEIRA
NOBUMASA

Mémb

Membro

Casa Nova pohstrutora Eireli
Raimundo da Silva Santos
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