
INTERESSADO: DIRETORIA
PROCESSO: 00621/2022
ASSUNTO: Contratação de profissional com habilitação técnica especializada, adequada para
realização de projeto técnico de arquitetura.

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação deste Conselho Regional, instituída pela Portaria
CRESS/AL 010/2022, através de seus integrantes: José Augusto de Melo Filho, Emerson da Silva
Santos e Luciana Martins Gomes Rego, no uso de suas atribuições, através do processo de
dispensa de licitação n° 00621/2022, cujo objeto é a contratação de profissional com habilitação
técnica especializada, adequada para realização de projeto técnico de arquitetura, reuniu-se para
análise das propostas no dia 20 de dezembro de 2022, às 16:00 horas.

Foi dada publicidade ao processo através do site institucional do CRESS/AL
(http://www.cress16.org.br) e do Portal de Transparência: http://www.cress16.org.br
/licitacoes-e-contratos e enviados e-mails convidando para participar os seguintes profissionais:
Vivaldo Chagas (vivaldo.chagas@gmail.com), Joana Teixeira (joanateixeirab@gmail.com),
Ewerton Soares (ewertonsoaresarquiteto@gmail.com), Lara Melo Vasconcellos
(laratmelo@gmail.com), Nathalie Lessa (nathalielessa.arq@gmail.com), Layse Peixoto
(layse_npeixoto@hotmail.com), Pitaya Estúdio (projetos@pitayaestudio.com.br).

A profissional Lara Melo Vasconcellos enviou e-mail com agradecimento e informando
que no momento não teria interesse em participar.

Foram recebidos e-mails com propostas dos seguintes profissionais: Ewerton Soares
(ewertonsoaresarquiteto@gmail.com), Pitaya Estúdio (projetos@pitayaestudio.com.br), Layse
Peixoto (layse_npeixoto@hotmail.com), Joana Teixeira (joanateixeirab@gmail.com).

O preço global apresentado de cada licitante por ordem crescente de valores foi a
seguinte:
- Layse Peixoto R$ 7.450,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais);
- Ewerton Soares R$ 9.350,00 (nove mil, trezentos e cinquenta reais);
- Pitaya Estúdio R$  25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais);
- Joana Teixeira R$ 34.813,36 (trinta e quatro mil, oitocentos e treze reais e trinta e seis centavos).

Para esta contratação o menor valor apresentado é de 7.450,00 (sete mil, quatrocentos e
cinquenta reais), proposto pela Arquiteta Layse do Nascimento Peixoto, CPF: 073.418.104-32,
Registro CAU: A109564-1, que se enquadra no disposto do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e
alterações, justificando a dispensa de licitação para contratação da prestação de serviços em razão
dos valores apresentados.

Encaminhe-se este Parecer para análise e decisão da Diretoria deste Regional.
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Maceió/AL, 20 de dezembro de 2022.

José Augusto de Melo Filho
Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Emerson da Silva Santos Luciana Martins Gomes Rego
Comissão Permanente de Licitação (CPL)            Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Av. Comendador Gustavo Paiva, 2789, Sala 906, Ed. Norcon Empresarial
Mangabeiras – CEP 57.037-532 - Maceió – Alagoas

Fone: (82)99304-9708 - CNPJ/MF n.º 00.226.552/0001-12
Site: www.cress16.org.br - E-mail: cress@cress16.org.br

http://www.cress16.org.br/
mailto:cress@cress16.org.br

