ATA DE ABERTURA/RECEBIMENTO/PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO
LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 002/2019-CODEC
Aos décimo primeiro (11) dia do m ês de dezem bro do ano 2019, nesta Cidade, nas dependências da
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará - CODEC, situada na Trav. Doutor Moraes,
n^ 70, entre Av, Nazaré e Braz de Aguiar, Bairro de Nazaré, CEP.66.035-080, às 09:00 (nove) horas, os
membros da Comissão Perm anente de Licitação (CPL). Sra. Jacelis Cristine Aguiar Borges, Presidente, Srta.
Letícia G uedes Lobato, membro, e Srta. Juliana Pantoja Oliveira, membro, conforme abaixo assinados, nos
termos da Portaria n.° 164/2019-RH/DAF, publicada no DOE n'^ 33.991, de 24.09.2019, acom panhados da
Srta. Amanda Karolina Santos dos Santos, G erente de Meio Ambiente e Sustentabilidade, reuniram-se para
realizar a abertura da Licitação Presencial n° 002/2019-CPL/CODEC (Processo Administrativo n°
2019/247668), destinado a selecionar a melhor proposta para contratação de pessoa jurídica especializada
nos serviços de consultoria para elaboração de relatório de controle ambiental, para os Distritos Industriais
de Ananindeua, Icoaraci e Marabá, conforme Caderno de Especificações elaborado pelo órgão ambiental
com petente (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS) e no Termo de Referência
(Anexo I). Abertos os trabalhos da CPL pela Sra. Presidente, Jacelis Cristine Aguiar Borges, constatou-se a
presença de 04 (quatro) licitantes: 1) BM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, inscrita sob o CNPJ n°
08.395.546/0001-09, representada pelo Sr. lURl MACHADO NAHON, CPF/MF n° 665.565.922-91; 2) MEIO
AMBIENTE ENGENHARIA LTDA, inscrita sob o CNPJ n°: 04.009.960/0001-73, representada pelo Sr.
CARLOS HIGINO DA SILVA NETO, CPF/MF n° 056.929.112-72; 3) EKOS AMAZÔNIA CONSULTORIA
SUSTENTÁVEL LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ n° 13.162.814/0001-74, representada pelo Sr. JORGE
LUIZ FREITAS CRUZ, CPF/MF n° 565.158.392-00; 4) HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 22.973.408/0001-82, representada pelo Sr. HAROLDO LUÍS PESSÔA
PICANÇO CPF/MF n° 180.425.702-87, Todos os participantes credenciaram regularmente seus
representantes. Em ato contínuo, procedeu-se ao recebimento dos Envelopes de n° 01 (PROPOSTAS DE
PREÇO) e n° 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) de todas as participantes, os quais foram verificados
e rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes das em presas. Seguiu-se à abertura dos
Envelopes de n° 01 referentes às Propostas de Preços do Lote 01, que engloba os Distritos Industriais de
Ananindeua e Icoaraci, das em presas acima informadas, as quais foram analisadas e assinadas peios
membros da CPL, bem como pelos representantes legais credenciados. Em seguida, os preços foram lido:
aos licitantes, conforme o que segue:
LOTEI31 - ANANINDEUA E COARACI
EMPRESA

;

ANANINDEUA

ICOARACI

MEIO AMBIENTE

R$ 220.000,00*

R$ 220.000,00

HIDROSAM

R$ 298,000,00*

BM ENGENHARIA

R$ 350,000,00

EKOS AMAZÔNIA

i

R$ 1.288.376,28

R$
298.000,00*
R$ 350.000,00
R$
1.007.135,55

VALOR
GLOBAL
R$
440.000,00*
R$
596.000,00*
R$ 700.000,00
R$
2.295.511,83

Passando a abertura dos Envelopes de n° 01, referentes às Propostas de Preços do Lote 02, do Distrito
Industrial de Marabá, das em presas MEIO AMBIENTE, BM ENGENHARIA E HIDROSAM a s quais foram
analisadas e assinadas pelos membros da CPL, bem como pelos representantes legais credenciados. Em
seguida, os preços foram lidos aos licitantes, conforme o que segue:
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LOTE 02-M A R A BA
EMPRESA

VALOR GLOBAL
R$ 310.000,00
R$ 348.000,00
R$ 750.000,00

MEIO AMBIENTE
HIDROSAM
BM ENGENHARIA

Dando continuidade ao certame, e em respeito ao item 10.10.1, a Presidente da CPL divulgou aos
participantes o valor estimado para a contratação, conforme Tabela abaixo:
VALOR ESTIMADO ■ LOTE 01 - ANANINDEUA E ICC ARACI
ANANINDEUA
ICOARACI
VALOR GLOBAL
R$ 210.000,(
R$ 271.411,32
R$ 481.411,32
VALOR ESTIMADO • LOTE 02 - MARABA
VALOR GLOBAL
R$444.512,54
Após a devida divulgação dos valores estim ados, a Presidente da CPL registrou que todas as em presas
apresentaram as Propostas de Preço conforme Item 6 do Edital. No Lote 01, a em presa MEIO AMBIENTE
apresentou o valor global dentro do estimado pela CODEC, porém apresentou valor para o Dl de Ananindeua
R$ 10.000,00 acima do valor estimado pela CODEC, já as em presas HIDROSAM, BM ENGENHARIA e EKOS
AMAZÔNIA, apresentaram valores acima do valor estimado pela CODEC. Quanto ao Lote 02, as em presas
MEIO AMBIENTE e HIDROSAM apresentaram valores globais dentro do valor estim ado pela CODEC,
enquanto que a em presa BM ENGENHARIA apresentou valor acima do estim ado pela CODEC. Quanto ao
Lote 01, passando a negociação dos valores ofertados pela em presa MEIO AMBIENTE, foi perguntando peia
Presidente da Comissão se a em presa conseguiria realizar os serviços do Dl de Ananindeua pelos valores
estim ados pela CODEC, a qual a em presa respondeu que sim, com prom etendo-se em apresentar proposta
retificada para o valor global de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), com o Dl de Ananindeua
no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Após a devida apreciação das propostas, a Presidente
da CPL declarou classificada como melhor proposta para o Lote 01 - Distritos Industriais de Ananindeua e
Icoaraci a da em presa MEIO AMBIENTE, com o valor global de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil
reais) e para o Lote 02 - Marabá, a da em presa MEIO AMBIENTE, com o valor global de R$ 310.000,00
(trezentos e dez mil reais), por estarem de acordo com as regras do Edital. Passando à etapa seguinte, foi
aberto o Envelope de n° 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) da em presa MEIO AMBIENTE, 1 ° colocada
para am bos os lotes. Foi constatada pela Comissão a ausência dos docum entos listados a seguir: 1) Prova
de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sed e do licitante, através da Certidão de Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), negativa ou equivalente. Item 7.7, alínea T do Edital; 2) Alvará
de Funcionamento da Sede da Em presa - Item 7.7, alínea “e ” parte final do Edital; 3) Documentos de
Qualificação Econômica e Financeira - Item 7.8 do Edital; 4) Certidão de Registro e Quitação da Licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) - Item 7.9 alínea “a” do Edital; 5) Diploma de
graduação emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e o registro no Conselho de
Classe com petente para sua área de graduação, para todos os Coordenadores - Item 7.9 alínea “d” do Edital;
6) Listagem dos profissionais que comporão a Equipe Técnica Multidisciplinar para a execução do objeto,
com indicação, no mínimo, das seguintes informações: nome completo; formação; número da in s c tó o no
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Órgão de classe, quando couber; área de atuação e resumo da experiência profissional - Item 7.9 alínea “e ”
do Edital; 7) Declaração individual, dos profissionais indicados para funcionarem como coordenadores da
equipe técnica acima, na qual ele(s) autoriza(m) sua(s) inclusâo(ões) na equipe técnica e sua(s)
participação(ões) na execução dos trabalhos, devidamente assinada pelo profissional e pela em presa licitante
- Item 7.9 alínea T do Edital. Considerando a ausência dos Documentos anteriormente listados, a Comissão
decidiu declarar a em presa MEIO AMBIENTE inabilitada, para o s Lotes 01 e 02, por nào apresentar
todos o s docum entos de habilitação exigidos, conform e o item 7.1.1. Edital. Após serem informados da
decisão da Comissão, a Presidente da CPL perguntou a licitante se a m esm a gostaria de manifestar intenção
de recurso à decisão tomada, ao que foi respondido que sim pela em presa MEIO AMBIENTE. Em ato
continuo, foi perguntado à em presa HIDROSAM (2'’ colocada) sobre a possibilidade de negociação dos
valores ofertados para o Lote 01, considerando que os m esm os se encontram acima do valor estimado pela
CODEC, a qual a em presa respondeu que sim, com prom etendo-se em apresentar proposta retificada para o
valor global de R$ 481.000,00 (quatrocentos e oitenta e um mil reais), com o Dl de Ananindeua no valor
de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e o Dl de Icoaraci no valor de R$ 271.000,00 (duzentos e
setenta e um mil reais). Passando a abertura do Envelope de n° 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) da
em presa HIDROSAM, 2° colocada para am bos os lotes, a com issão verificou terem sido apresentados todos
os docum entos de habilitação exigidos no edital, conforme itens 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9. P assad a a palavra aos
licitantes, os representantes das em presas BM ENGENHARIA e EKOS AMAZÔNIA não apresentaram
manifestação sobre a docum entação da em presa HIDROSAM. Contudo, o representante da em presa MEIO
AMBIENTE questionou se a em presa HIDROSAM possui atribuição para a elaboração do RCA, considerando
entender que a m esm a é voltada para atuação na área de Engenharia Sanitária, conforme Contrato Social,
h
não podendo, portanto, elaborar o RCA. Sobre este questionamento, a Presidente da Com issão respondeu
que foi verificado que a em presa HIDROSAM, além de possuir o nome empresarial voltado para as áreas d e ^ f ^
Engenharia Sanitária e Ambiental, possui como objeto social os serviços de consultoria e assessoria en C
projetos de meio ambiente, conforme Contrato Social consolidado (fis. 08 a 21 dos docum entos de habilitação
da em presa HIDROSAM) e apresentou registro junto ao CREA-PA das atividades de Serviços de Engenharia
(Civil, Sanitária, Florestal, Ambiental e Agronômica) e Serviços de Consultoria e A ssessoria em projetos de
Meio Ambiente (ffs. 66 dos documentos de habilitação da em presa HIDROSAM), apresentando também vasto
Acevo Técnico comprovando a elaboração de RCA’S e outros docum entos da área ambiental. Após a análise
da docum entação a Comissão, decidiu declarar com o vencedora do Lote 1, que reúne o s Distritos
Industriais de Icoaraci e Ananindeua, a em presa HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
LTDA, com o valor global de R$ 481.000,00 (quatrocentos e oitenta e um mil reais); e para o Lote 02,
relativo ao Distrito Industrial de Marabá, a em presa HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
LTDA, com o valor global de R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais), por atender as
condições fixadas no edital licitatório e respeitar o critério do menor preço global. Após serem informados
da decisão da Comissão, a Presidente da CPL perguntou aos licitantes se gostariam de m anifestar intenção
V
de recurso à decisão tomada, ao que foi respondido que sim apenas pela em presa MEIO AMBIENTE,
considerando a sua inabilitação e o questionam ento realizado. A Presidente da CPL então infomiou aos
licitantes que as razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir da lavratura da Ata desta sessão, ficando desde logo intimados a apresentarem contrarrazões no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, que com eçará a contar imediatamente após o encerram ento do prazo recursal. Prazo
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com um para apresentação do recurso: início no dia 12/12/2019 (quinta-feira) e término no dia 18/12/2019
(quarta-feira). Prazo com um para apresentação das contrarrazões: início no dia 19/12/2019 (quinta-feira)
e término no dia 27/12/2019 (sexta-feira), considerando que o dia 24/12/2019 é véspera de Natal, podendo
não haver expediente na Administração Pública e 25/12/2019 não há expediente na Administração Pública
por ser feriado nacional. Todos os prazos se encerrarão às 17:00 horas (horário local), ao fim do expediente
do Protocolo da CODEC. A Presidente da CPL informou ainda que é assegurado aos licitantes vista dos
elem entos dos autos indispensáveis a defesa de seus interesses, e que não havendo a intenção de recorrer
antes de findo o prazo a em presa MEIO AMBIENTE poderá formalmente comunicar a CPL pelo e-mail
(cpl@ codec.pa.qov.br) da sua decisão, bem como que os Envelopes de n° 2 (Documentos de Habilitação)
das em presas BM ENGENHARIA e EKOS AMAZÔNIA perm anecem em posse da Comissão. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidente da CPL suspendeu a sessão para a lavratura da presente Ata, que foi
por ela submetida á discussão e deliberação da Comissão que por entenderem expressar a verdade dos fatos
ocorridos, foi aprovada e assinada por todos, encerrando-se desse modo a sessão.
Belém (PA), 11 de dezembro de 2019.
.

Jaceífís Cristine Aguiar Borges
Presidente da CPL

Membro da CPL

^

Juliana PantojaíOliveira
Membro da CPL
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