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ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO/PA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO n.º 036.2017.01 

LICITAÇÃO - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N.º 003/2017. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de ampliação de atenção especializada em 

saúde, conforme convênio que entre si celebram a União Federal por intermédio do Ministério da Saúde e 

o Fundo Municipal de Saúde. Ref: Proposta SICONV n.º 051327/2015. 

 
 

As 10h15m (dez horas e quinze minutos) do dia 04 (quatro) de setembro do ano de (2017) 

dois mil e dezessete, nesta cidade e Município de Pau D´Arco, Estado do Pará, na sede da Prefeitura 

Municipal, localizada à Av. Avenida Boa Sorte, s/n.º, Setor Paraíso, CEP: 68.545-000, onde funciona 

C.E.L. (Comissão Especial de Licitação), constituídos pela Portaria n.º 190 de 03 de agosto de 2017, 

composta por CÉLIO LOPES DA SILVA, GILVAN COSTA DE OLIVEIRA, JOÃO GUTENBERG DE 

SOUZA, VALDEJÂNIO SANTOS SILVA, FRANCISCO LUZ DOS SANTOS, ANDRE FONTES 

RODRIGUES, sobre a presidência do primeiro, solicita o presidente para constar a presença do Sr. Marco 

Antonio Lage Rolim, assessoria técnica. O objeto a ser dirigido e julgado nos termos do Processo de 

Licitação n.º 036.2017.01, na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 003/2017, no critério menor preço 

global, atendendo as republicação no Diário Of ic ia l  da União, Seção 03, sexta-fe ira dia 18 de 

agosto de 2017, página 261, a publ icação na Imprensa Of ic ia l  do Estado do Pará, n.º  

33.440 de 18 de agosto  de 2017, publ icado no s i te 

www.prefe i turadepaudarco .pa.gov.br,  pub l icado no jornal  de  grande ci rculação “ Diário  

do Pará ”,  B15, em 18 de AGOSTO de 2017, e no paço municipa l , o objeto é: Contratação de 

empresa para execução de serviços de ampliação de atenção especializada em saúde, conforme convênio 

que entre si celebram a União Federal por intermédio do Ministério da Saúde e o Fundo Municipal de 

Saúde. Ref: Proposta SICONV n.º 051327/2015. As orientações e especificações estão contidas no Edital 

de Licitação em epígrafe. No dia e hora marcada, foi convidado os representantes das empresas que 

compareceu para entrar na sala, sendo as devidas empresas com seus respectivos representantes: 

MACAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ. Sob o n.º 14.456.868/0001-05, 

tendo como representante o Sr. Antonio José de Sá Rocha, inscrito no CPF sob o n.º 198.734.252-68 e a 

empresa J N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 05.027.166/0001-15, 

tendo como representante o Sr.º Ricardo J Nascimento Júnior, inscrito no CPF sob o n.º 530.981.612-72. 

Solicita o presidente para apresentar o credenciamento conforme tem 6.1 do instrumento convocatório, 

que expressa: “6.1 - Os documentos relativos à Habilitação e à Proposta Financeira serão entregues em sessão pública, que a 

Comissão Permanente de Licitação realizará no dia, hora e local citados no Edital, por representante credenciado pela proponente 

com poderes para tomar deliberações, o qual deverá exibir a CEL antes da entrega dos invólucros, a prova de sua credencial 

acompanhada de documento de identidade. Qualquer manifestação em relação a presente licitação, só se fará por concorrente 

credenciado”. A comissão especial de licitação informa que não irá rubricar os documentos de 

credenciamento e irá devolver aos licitantes presentes, é esclarecido aos licitantes que houve um erro na 

planilha orçamentária, foi protocolado no Setor de Licitações o Ofício n.º 061/2017-GPM-PD da 

assessoria de projetos e setor de engenharia que foi detectado que os itens 8.1, 8.2, 6.6, 6.7, 6.8, 8.1.6 e 

8.2.2 não foram somados. Em obediência ao Art. 21, parágrafo 4º, onde expressa: “Qualquer 

modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o 
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prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das proposta”. Diante das situações apresentada resolve SUSPENDER o processo licitatório 

para as correções nos itens da planilha orçamentária, posterior aprovação da caixa econômica, e 

publicação com os prazos legais marcando nova data para abertura dos envelopes, após cumprimento 

de todas as formalidades legais. O presidente indaga se alguém tem alguma dúvida, pergunta se algum 

presente quer fazer algum questionamento, ninguém se manifesta. O presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a sessão às 10h 55m (dez horas e cinquenta e cinco minutos). Nada mais 

havendo a relatar, eu Célio Lopes da Silva, lavrei a seguinte ata que passa a ser assinada por mim, e os 

demais presentes na sessão............................................................................................................................. 
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