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ESTADO D0 PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAC6ES -CPL
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ATA COMPLEMENTAR DE |ULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Processo Administrativo n°: 0002/2022-TP
Modalidade: Tomada de Pregos
Objeto:  CONTRATACAO  DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  PARA  CONSTRUCAO  DE  TORRES  E
BASE    PARA   CAIXA   D'AGUA,   VISANDO   ATENDER   AS    NECESSIDADES    DA   SECRETARIA
MUNICI.PAL  DE  OBRAS,  TRANSPORTE, AGUA  E  URBANISMO  D0  MUNICIPIO  DE  IPIXUNA  DO
PARA, coivFORME PLANILHAS.

Aos  trinta  e  iim  .dias  do  mes  de  margo  de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  as  15h,  reuniram-se  no
Departamentb de  L.icitag6es  e  Contratos do  Municipio de Ipixuna do  Pars,  Estado do  Pars, a
Comissao Permanente de Licitag6es, institu{da por interm6dio da Portaria n° 2435/2021-GP,
de  13  de setembro de 2021, para registro do resultado da analise e julgamento da propost?  .
classificada, apresentada pela empresa WSM COMERCI0 E SERVICO EIRELI -EPP.

Ap6s a desclassifica9ao  da proposta da empresa CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI  -  EPP,    ,
conforme analise t6cnica do engenheiro civil Madaleno Freitas Filipe, inscrito no CREA/PA nQ
150154034-3,   onde   o   mesmo   apontou   inconsistencias   na   proposta   da  participante,   foi
encaminhado ao setor d6 engenharia a segunda proposta classificada, pertencente a empresa
WSM COMERCIO E SERVICO EIRELI, para analise e parecer t6cnico.

Na  data  de  31  de  margo  de  2022,  foi  entregue  o  parecer  t6cnico  do  engenheirc}  civil  do
municipio, Madaleno Freitas Filipe, inscrito no CREA/PA ng  150154034-3, proced6ndo-se, na . .
presente data, ao julgamento.

De acordo com o parecer t6cnico lavrado pelo referido engenheiro civil, a proposta apresentada
pela empresa WSM COMERCIO E SERVICO EIRELI, no valor de R$ 484.491,90 (quatrocentos e
oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e urn reais e noventa centavos), nao apresentou
inconformidades e se encontra de acordo com as leis vigentes e com o edital do certame.

Com efeito, objetivando seguir o supracitado parecer t6cnico, que subsidia o julgamento final
da Comissao, esta decide por declarar vencedora a proposta apresentada pela empresa WSM
COMERCIO E SERVIC0 EIRELI.

Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  lavrada  a  presente Ata,  assinada  pelos  membros  abaixo
identificados.

Ipixuna do Para, 31 de margo de 2022.

CAROLINE DINIZ DA SILVA - Presidente

ANA CRISTINA PRESTES DA SILVA -Membro

GEANE DOS SANTOS LIMA - Membro

Trav. Crist6v5o Colombo, s/n9, Centro -CEP n9 68.637-000
lpixuna do Pars/PA


