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ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO/PA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO n.º 027.2017.01 

LICITAÇÃO - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N.º 002/2017. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de uma ponte de concreto que liga a 

sede do município passando pela vila boa sorte, conforme convênio firmado entre o M.A.P.A e o município 

de Pau D´Arco, Ref: Processo 3675.1026420-61/2015, proposta SICONV 027054/2015. 

 

As 09h00m (nove horas) do dia 16 (dezesseis) junho de abril 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.P.L. 

(Comissão Permanente de Licitação), constituídos pela Portaria n.º 016 de 06 de janeiro de 2017, 

composta por JOÃO GUTENBERG DE SOUSA, CÉLIO LOPES DA SILVA e JOSÉ DARC FERREIRA DE 

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

Antonio Lage Rolim, assessor técnico da prefeitura. O objeto a ser dirigido e julgado nos termos do 

Processo de Licitação n.º 027.2017.01, na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 002/2017, no critério 

menor preço global, atendendo as republicação no Diário Of ic ia l  da União, Seção 03, quarta-

fe ira  dia 31 de maio  de 2017, página 234,  a  publ icação na Imprensa Of ic ia l  do Estado 

do Pará, n.º  33.385 de 31 de maio de 2017, publ icado no si te  

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

do Pará ”,  B8, Caderno Economia , em 01 de junho de 2017, e no paço munic ipal , o objeto 

é: Contratação de empresa especializada para construção de uma ponte de concreto que liga a sede do 

município passando pela vila boa sorte, conforme convênio firmado entre o M.A.P.A e o município de Pau 

D´Arco, Ref: Processo 3675.1026420-61/2015, proposta SICONV 027054/2015, as rubricas orçamentária 

para o empenho da despesa são: ÓRGÃO................: 18 Secretaria Mun. Obras, Urb. e Transporte / 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 Secretaria Mun. Obras, Urb. e Transporte / 26 782 0010 1.020 

Construção e Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais / 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, da Lei 

Orçamentária do Exercício Financeiro de 2017. As orientações e especificações estão contidas no Edital 

de Licitação em epígrafe. Adquiriu o Edital as seguintes Empresas: MACAPA CONSTRUÇÃO E 

SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ. Sob o n.º 14.456.868/0001-05, JN PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.027.166/0001-15 e RGS ENGENHARIA EIRELI-

EPP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 23.732.026/0001-20. No dia e hora marcada, foi convidado o 

representante da empresa que compareceu com o respectivo representante: MACAPA CONSTRUÇÃO E 

SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ. Sob o n.º 14.456.868/0001-05, tendo como representante o Dr. 

Arnaldo José Jacinto, OAB-PA n.º 13066-B. 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 
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citados no Edital, por representante credenciado pela proponente com poderes para tomar deliberações, o qual deverá exibir a 

CPL 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”. Ao analisar essa fase detecta que 

o representante/procurador apresentou a documentação de credenciamento em conformidade com o 

Edital. O presidente da C.P.L. solicita que o representante coloque os invólucros na mesa dos trabalhos da 

C.P.L., é rubricado a aba dos invólucros, parte-se para a abertura do invólucro “documentação”. Parte para 

a análise da documentação, suspende a sessão à 09h30m para analisar as documentações; retorna às 

10h07m; declara-se a empresa MACAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ. 

Sob o n.º 14.456.868/0001-05 HABILITADA. Parte para a abertura do invólucro 02 (Proposta de Preços), 

a comissão nesse momento analisa a composição de preços unitários, após a análise da proposta de 

preços e as composições é aprovado a proposta de preços e DECLARADO VENCEDORA do certame a 

empresa MACAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME com o valor de R$ 286.914,50 (duzentos e 

oitenta e seis mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos). O presidente indaga se tem a 

intenção de interpor recursos, como preceitua a Lei, 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..................................... 

 

 

JOÃO GUTENBERGUE DE SOUSA 

Portaria n.º 016 de 06 de janeiro de 2017 

Presidente da C.P.L 
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Membro 
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Assessor Técnico 
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