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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeiluro Municipoi de l'toitubo

O Procedimento licitotório, objeto desie porecer, foi iniciodo com o oberluro
de processo odministrotivo, devidqmenle ouruodo, prorocorodo e numerodo, conrendo o
indicoçÕo preciso de seu objeto e demois requisiros perlinenles à modoridode
pretendido.

De lol sorte, foro junlodo Edilol em lodos seus termos e onexos, e demois
documentos inslruídos.

É o breve relolo.

Cumpridos os exigêncios legois iniciois de proxe, no dio 09lO3/2020, a
comissôo de LícitoçÕo deu início oos trobolhos de oberluro do certome, em cujo reunioo,
olem dos membros do comissÕo de Licitoçôo, Íoi conslolodo o presenço oos seguinlei
empresos licilontes/proponenles: E F MoURA sERVIÇos DE coNSTRUÇÀo EtRELl, insc-Íito no
CNPJ n'09.31?.57210001-02, devidomente represenlodo pelo Sr. Arilson dos Sonlos Souzo;e JOSÉ DA STLVA BRITO - Epp. inscrilo no CNPJ n. O'0.:gg.ZSZlOO0 t-80, devidomenle
representodo pelo Sr. Vonderlei dos Sontos

Adionle foi onolisodo o documentoçÕo de credenciomeôlo dos empresos
que oplorom por porticipor do certome, poro enlÕo clor início o fose de hobiliioçÕo.
Medionte credenciomento.
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Comprovodo o exislêncio de poderes, foi dodo início ô sessÕo público, sendo
os envelopes conlendo os proposlos de preço e documenloçÕo de

Apos onólise dos documentos de hobilitoçôo opresentodos pelos empresos
ocimo especificodos, o ComissÕo de licitoÇÕo concluiu
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ESIÓ HABILITADA por opresentor todos os documentos
de hobilitoçôo, conforme disposto no editol. Jó o empreso JOSÁ DA STLVA BRTTO _ Epp, foi
declorodo INABILITADA por opresenlor ocervo técnico incomple.to e oquém oo solicilodo
no Editol, divergente dos iÍens 25.3.3, alínêas

queoempresoEFMOURA

e
cinco dios úleis, o conlor do ossinoluro do presente resultodo, poro o licilonle que
concordondo com o presente resultodo, ingressor com recurso, ficondo em poder

o "b" e "b1". Foi concedido o pro
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comissÕo de liciloçÕo os ênvelopes de proposlo de preços fechodos oté o trônsilo em
julgodo.

No dio l7 de morço de 2020, opós o prozo recursol concedido o EmpÍeso

.,OSÉ DA SILVA BRITO - EPP, que delo nÕo fez uso, o ComissÕo Permonenle de LicitoçÕo,

no onólise do critério objetivo de julgomen'lo e seleçÕo do -empreso 
vencedoro,

cons.lolou-se que o empreso E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI cumpriu com
os regros edilolícios, sendo decidido pelo clossificoçÕo do suo proposto.

No clossificoçÔo do propostq o empreso E F MOURA SERVIÇOS DE

CONSTRUÇÃO ElRELt, opíêsenlou o volor de R9-ó05.129,58 (seiscentos e cinco mil, cento e

vinte e nove reois e cinquento e oilo cenlovos), sogrondo-se vencedoro do cerlome, umo
Vez que o proposto oferiodo oiendeu os iermos do item ó.2 do edilol, bem como, indo

mois olém, boixou oproximodom ente 2870% (vinle e oilo vÍrgulo selenlo por cenÍo) do
volor eslimodo do Editol {imporle de R$-778.796,66) tl. 30ó, permilindo visuolizor umo

proposto vontojoso poro o AdministroçÔo PÚblico, prevolecendo o critério do menor
preço.

Suplonlodo o fose de hobililoçÔo e clossificoçÕo do proposto, obedecidos os

disposiçÕes legois e procedimentois, os licilontes pÍesenles obrkiom mÕo do direilo de
recurso (í1. ó22).

DodooreguloridodedoCeÍtome,queinclusivefoireolizodonomodolidode
conconêncio, dondo tronsporêncio, lisuro e legolidode, rozÕo assisle o homologoçÕo e

odjudicoçÕo pelo Secrelório Municipol de EducoÇÔo, coso sejo inleresse do inslituiçÔo.

Resso|to-sequeoonóliseconsignodonesteporecerseoleveosquestÕes
jurídicos observodos no instruçÕo processuol e no Edilol. Nõo se incluem no Ômbito de

onólise do Procurodorio os elementos técnicos pertinentes oo ceÍtome, como oqueles de

ordem finonceiro, orçomenlÓrio e, principolmente os elementos lécnicos envolvendo

ospeclos de construÇÕo civil, cujo exotidÕo deveró ser verificodo pelos selores

reiponsóveis e outoridodes competenles do Preíeituro Municipol de lloitubo'

Portodooexposto,opresenleLicitoÇÕopreencheosrequisilosexigidospelo
Lei 8.óóó193, dondo condiçõo sotisÍo'tório o suo homologoçÕo e odiudicoçÕo' isso se

convenienle o AdministroÇõo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeituro Municipol de ltoitubo

DE

L)
rr-S-:-: c

lÍe-
lluàlrga

Itoitubo - PA, 25 de morÇo de 2020

SOUSA
UNICIPAI"

É o porecer, sub censuro.

A]EMIST
PROCURAD R

o /P 4

Rôdovio Troôsomozônico c/ Ruo Décimo, §/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo vislo - cEP: 68 180{00 -

IIAIÍUBA-PA

\!)

I


		2020-05-12T14:56:39-0300
	ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA:43760627234




