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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS 

APRESENTADAS PELAS EMPRESAS LICITANTES. 

 

 

LICITAÇÃO PRESENCIAL - MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 003/2020-COSANPA-PA. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

Às dez horas do dia dezoito do mês de junho do ano de dois mil e vinte, na sala de reunião da 

Presidência da sede da Companhia, situada à Avenida Magalhães Barata, nº 1201, nesta cidade, 

a Comissão de Licitação - CL, designada pela Portaria nº 682A/2019 – COSANPA, reuniu-

se através do Sr. Nicolas Augustus Andre Nazareth, Srs. Miguel Gomes de Avelar e Raimundo 

Nonato Paixão Teixeira, respectivamente Presidente e Membros da CL, para prosseguimento 

dos trabalhos referente ao Processo Licitatório - Modo de Disputa Fechado nº 003/2020 – 

COSANPA-PA, que tem como objeto a Contratação de Empresa de Engenharia para a execução 

de obras e serviços de reforço estrutural do reservatório apoiado, imperador, do Sistema de 

Abastecimento de Água, no município de Castanhal, no Estado do Pará, incluindo protensão 

em cabo com cordoalha de 12,7mm. e fornecimento de materiais e equipamentos, que são partes 

integrantes do TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 017/2019-USOS/DET. (Anexo I), do Edital, 

conforme condições, exigências e estimativas, estabelecidas no Instrumento Convocatório. 

Desta feita objetivando o julgamento das Propostas Financeiras apresentadas pelas 

Licitantes conforme teor contido no bojo da ATA de Abertura lavrada no dia treze do 

mês de abril do ano de dois mil e vinte, acostada às (fls. 522/523) dos autos. Declarada 

aberta a sessão, o Senhor Presidente, após as diligências de praxe usadas pela Comissão de 

Licitação, e com observância e cumprimento das determinações inerentes aos Decretos: Nº 609 

de 16 de março de 2020 e Decreto Nº 777 de 23 de maio de 2020 do Governo do Estado do 

Pará, em face da Pandemia do (COVID – 19), que nos afeta, determinou o prosseguimento dos 

trabalhos da presente sessão, ressaltando por oportuno que se atenda, em face do presente 

julgamento as alterações inerentes a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 931, DE 30 DE MARÇO DE 

2020, em seu Art. 4º. Na sequência, e, em primeiro, determinou a verificação acerca do 

atendimento do objeto do documento de (fls.524), dos autos encaminhado a Diretoria de 

Expansão e Tecnologia – DET/COSANPA, objetivando análise e manifestação quanto as 

Propostas Financeiras apresentadas pelas Licitantes ao norte mencionado, no sentido de 

subsidiar esta Comissão de Licitação - CL no que concerne a conclusão do presente julgamento. 

Nessa esteira verifica-se o encaminhamento a esta Comissão de Licitação do Documento 

acostado aos autos às (fls.525/528), de 09 de Junho de 2020, devidamente assinado pelo 

Senhor Marcelo Henrique S. Silva – Eng. Orçamentista e pelo Diretor de Expansão e 

Tecnologia – DET/COSANPA – Nagib Charone Filho. Prosseguindo os trabalhos, e, neste 

contexto, após conhecimento e análise do inteiro teor desse documento, a Comissão de 

Licitação pede venia para transcrever na íntegra, o inteiro teor da Análise Técnica contida no 

bojo do documento em comento conforme verbis:  
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Diretoria de Expansão e Tecnologia – DET/USPA 
 

 

“PARECER TÉCNICO 

 
 
 
 
 
Assunto: Análise Técnica da Proposta das Empresas  - 
MAGNO BENTES ENGENHARIA LTDA EPP; 
SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES 
LTDA; ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO E 
VERTICAL Engenharia, Construção e 
Empreendimentos Ltda PARA A LICITAÇÃO DE MODO 
DE DISPUTA FECHADO Nº 03/2020-COSANPA-PA, 
COM O OBJETO: .  Contratação de empresa de 
engenharia para execução de obras e serviços de 
reforço estrutural do reservatório apoiado, Imperador, do 
sistema de abastecimento de água, no  Município de 
Castanhal, no Estado do Pará, incluindo protensão em 
cabo com cordoalha de 12,7 mm. e fornecimento de 
materiais e equipamentos, que são partes integrantes 
deste TERMO DE REFERÊNCIA No.017/2019-

USOS/DET. 
 

 

 

 

 

1- Nas propostas em análise, encaminhada à DET, consta os seguintes 

documentos: 

 

 

 

1- MAGNO BENTES ENGENHARIA LTDA EPP 

 

a) Carta de Proposta Financeira;  
 

b) Planilha de preços unitários;  
 

c) Planilha de preços unitários analítico; 
 

d) Composição de Encargo Social e BDI; 
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e) Composição de Preço – CPU; 
 

f) Cronograma físico-financeiro; 
 

g) Termo de encerramento. 

h) Valor da proposta: R$ 471.539,04 

Como resultado da analise detalhada dos itens constantes da planilha de preços 
da licitação, e da planilha de preços da proposta, não foram identificadas 
ocorrências de não conformidade nos documentos analisados. 

 
 

 

2-SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES 

 

a) Carta de Proposta Financeira;  
 

b) Planilha de preços unitários;  
 

c) Planilha de preços unitários analítico; 
 

d) Composição de Encargo Social e BDI; 
 

e) Composição de Preço – CPU; 
 

f) Cronograma físico-financeiro; 
 

g) Termo de encerramento. 

h) Valor da proposta: R$ 474.135,15 

 

 

Como resultado da analise detalhada dos itens constantes da planilha de preços 
da licitação, e da planilha de preços da proposta, não foram identificadas 
ocorrências de não conformidade nos documentos analisados. 
 
 
 
 

ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO 
 
 

a) Carta de Proposta Financeira;  
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b) Planilha de preços unitários;  
 

c) Planilha de preços unitários analítico; 
 

d) Composição de Encargo Social e BDI; 
 

e) Composição de Preço – CPU; 
 

f) Cronograma físico-financeiro; 
 

g) Termo de encerramento. 

h) Valor da proposta R$ 547.031,92 

 

Como resultado da analise detalhada dos itens constantes da planilha de preços 
da licitação, e da planilha de preços da proposta, não foram identificadas 
ocorrências de não conformidade nos documentos analisados. 
 

 

 

VERTICAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 
 

a) Carta de Proposta Financeira;  
 

b) Planilha de preços unitários;  
 

c) Planilha de preços unitários analítico; 
 

d) Composição de Encargo Social e BDI; 
 

e) Composição de Preço – CPU; 
 

f) Cronograma físico-financeiro; 
 

g) Termo de encerramento. 

h) Valor da proposta R$ 1.628.834,81 

 

Como resultado da analise detalhada dos itens constantes da planilha de preços 
da licitação, e da planilha de preços da proposta, não foram identificadas 
ocorrências de não conformidade nos documentos analisados. 
 

Belém, 09 de Junho de 2020. 
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Marcelo Henrique S. Silva 

Eng. Orçamentista 

Aprovo, 

Nagib Charone Filho 

Diretor de Expansão e Tecnologia – COSANPA.” 

 

 

 

Nessa esteira de análise das Propostas Financeiras apresentadas pelas Empresas Licitantes ao 

norte mencionado, conforme encaminhamento a esta CL pela Diretoria de Expansão e 

Tecnologia – DET/COSANPA, a teor do documento conforme acima mencionado e 

devidamente reproduzido, acostado aos auto às (fls.525/528), em seu inteiro teor e em 

andamento aos trabalhos a Comissão de Licitação, na sequência diante da análise de “per si”, 

das Propostas Financeiras em julgamento e, na esteira de análise técnica da Diretoria de 

Expansão e Tecnologia - DET/COSANPA, decidiu aderir aos subsídios contidos nessa análise, 

para subsidiar o seu julgamento no que tange às Propostas Financeiras ora em julgamento. E 

dando prosseguimento aos trabalhos, e, com fundamento nas diligências, registros e acurada 

análise efetivada em cada proposta apresentada, esta Comissão de Licitação resolveu registrar 

o seu efetivo julgamento passando a Declarar: 1) A DESCLASSIFICAÇÃO das 

Empresas/Licitantes: a) ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 

04.521.575/0001-00, que apresentou Proposta Financeira no valor de R$ 547.031,92 

(Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Trinta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos) e b) 

VERTICAL – ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E EMPRENDIMENTOS LTDA, CNPJ 

Nº 11.344.183/0001-89, que apresentou Proposta Financeira no valor de R$ 1.628.834,81 (Um 

Milhão Seiscentos e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Um 

Centavos), respectivamente com fundamento no Item 12. Dos Critérios e Julgamento; 12.6 

(12.6.2) do Edital em face de suas Propostas Financeiras, se apresentarem acima do orçamento 

estimado para a Contratação, qual seja o Valor de R$ 474.412,88 (Quatrocentos e Setenta e 

Quatro Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Oitenta e Oito Centavos), contrariando desta 

feita as exigências editalícias. E nessa esteira de julgamento: 2) Declarar a  

CLASSIFICAÇÃO: 1) Da Proposta Financeira apresentada pela Empresa/Licitante MAGNO 

BENTES ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ  Nº 22.981.708/0001-03, em face dos 

fundamentos que seguem: Quanto a Proposta Financeira apresentada, verifica-se que esta 

Licitante apresentou: a) Planilha de Preços Unitário; b) Planilha de Preços Unitário e Analítico; 

c) Composição de Encargo Social e BDI (Bonificação de Despesas Indiretas); d) Composição 

de Preço CPU; e) Cronograma Físico Financeiro; atendendo as exigências do Edital. Quanto ao 

valor da proposta verifica-se o valor apresentado de R$ 471.539,04 (Quatrocentos e Setenta 

e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Quatro Centavos) e 2) A Proposta 

apresentada pela Licitante SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA, 
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CNPJ 13.803.194/0001-05, em face dos fundamentos que seguem: No que tange a Proposta 

Financeira apresentada, verifica-se que esta Licitante apresentou: a) Planilha de Preços 

Unitário; b) Planilha de Preços Unitário e Analítico; c) Composição de Encargo Social e BDI 

(Bonificação de Despesas Indiretas); d) Composição de Preço CPU; e) Cronograma Físico 

Financeiro; atendendo as exigências do Edital. Quanto ao valor da proposta verifica-se a 

apresentação do valor de R$ 474.135,15 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil, Cento e 

Trinta e Cinco Reais e Quinze Centavos). Verificando-se, portanto, que essas Licitantes 

atenderam as exigências do Edital. Em prosseguimento aos trabalhos, após análise de per si das 

propostas apresentadas, a CL, com fundamento na análise desta Comissão, e com os subsídios 

contidos na análise técnica ao norte delineado constatou após análise dos itens inerentes a 

planilha de preços apresentados por ambas as licitantes classificadas que, não se verificou 

ocorrências de não conformidade nos documentos apresentados e diante desse julgamento 

verifica-se, também, que a empresa Licitante MAGNO BENTES ENGENHARIA LTDA 

EPP, CNPJ Nº 22.981.708/0001-03, apresentou proposta com o menor valor, portanto, verifica-

se que, essa proposta é a mais vantajosa para a Companhia, de acordo com o critério de 

julgamento estabelecido no Edital. Deste modo, considerando tais fatos, a Comissão de 

Licitação decidiu em Declarar a empresa MAGNO BENTES ENGENHARIA LTDA EPP, 

CNPJ Nº 22.981.708/0001-03, Classificada em primeiro lugar, e a empresa SERVPRED 

SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 13.803.194/0001-05, Classificada 

em segundo lugar, por atenderem as exigências do Edital. Neste sentido, o Senhor 

Presidente da CL, considerando encerrada a primeira fase deste Procedimento Licitatório, 

decidiu em comum acordo com os demais Membros da CL, dar início a segunda fase desta 

licitação, qual seja, a abertura do Envelope Nº 2 da Empresa/Licitante MAGNO BENTES 

ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ Nº 22.981.708/0001-03, referente à documentação de 

habilitação. Prosseguindo os trabalhos, foi aberto o Envelope nº 2 – DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO, apresentado pela Licitante MAGNO BENTES ENGENHARIA LTDA 

EPP, CNPJ Nº 22.981.708/0001-03. Classificada em primeiro lugar neste certame licitatório, 

com fundamento no art. 51, inciso VII da Lei nº 13.303/2016 e art. 59 e seus incisos do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC/COSANPA. Nesse contexto, a 

Comissão de Licitação – CL depois de promover acurada análise na documentação de 

habilitação apresentada pela Licitante MAGNO BENTES ENGENHARIA LTDA EPP, 

CNPJ Nº 22.981.708/0001-03, constatou que, essa Licitante no que concerne a 

HABILITAÇÃO diante da apresentação da documentação exigida, atendeu ao Edital. Nesse 

diapasão a Comissão entende que, depois das análises promovidas, em face das exigências do 

Instrumento Convocatório, inerentes ao quesito HABILITAÇÃO, e, diante das diligências, das 

análises e registros ao norte delineados, concernentes ao presente julgamento, a Comissão de 

Licitação entende, cumpridas as regras editalícias pela Licitante em comento, também neste 

quesito, fato que sustenta a decisão desta Comissão em Declarar a Empresa/Licitante MAGNO 

BENTES ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ Nº 22.981.708/0001-03, VENCEDORA desta 

Licitação, por atender aos critérios estabelecidos no Edital e por oferecer Proposta Vantajosa a 

Administração Pública. Concluindo os trabalhos, o Senhor Presidente ressaltou que essa 

Licitante, por ocasião da assinatura do Contrato correspondente, deverá apresentar as certidões 
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exigidas no Edital atualizadas, determinando ainda, que todos os documentos inerentes as 

Propostas financeiras e Habilitação, assim como, o resultado do presente julgamento, serão 

publicados no site eletrônico da COSANPA, garantindo o acesso e possibilitando a analise pelos 

interessados. E nada mais havendo a ser tratado, determinou o Senhor Presidente que se lavrasse 

a presente Ata que, depois de lida e aprovada por todos, vai assinada pela Comissão. Registra-

se que, os trabalhos foram considerados encerrados às treze horas e quarenta e um minutos. 

Encerra-se a presente Ata. Belém, capital do Estado do Pará, dia dezoito do mês de junho do 

ano de dois mil e vinte. //////////////////////////////////////////. 

Comissão 

Presidente: 

Nicolas Augustus Andre Nazareth 

Membros: 

Miguel Gomes de Avelar  

Raimundo Nonato Paixão Teixeira 

 


