
PREFEITURA DE Setor de 

MELGAÇO Licitações e Contratos 

ATA DE REALIZAÇÃO DE CERTAME LICITA TÓRIO 
N° TP-001/2018-SELIC-PMM 

PROCESS0:2018.01 03.0900/SELIC-PMM 
TOMADA DE PREÇOS N° TP-001/2018-SELIC-PMM 
FUNDAMENTO LEGAL: Le1 FL --r a: ,o ''nt.,'9" de 21 de Junho de 1.993, e dema1s alterações introduzidas 
J ·s" ormente 
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIA RODRIGUES VIEGAS JUNIOR, LOCALIZADO NA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PA. 

Às 08h00min do dia 22/01/2018, em sessão aberta ao público, reuniram-se o Presidente da Comissão deste Órgão 
e demais membros da CPL - Comissão Permanente de Licitação, abaixo relacionados, nas dependências da 
Prefeitura, sito à Av. Senador Lemos, 213 - Centro - Melgaço/PA, CEP: 68.490-000, com a finalidade de realizar a 
Sessão Pública de Abertura da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° TP-001 /2018-SELIC-PMM, cujo 

.., _.........., objeto é a SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIA RODRIGUES VIEGAS JUNIOR, LOCALIZADO NA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PA, credenciando as licitantes interessadas, recebendo e abrindo envelopes, 
analisando e julgando a documentação habilitatória, declarando habilitadas as licitantes que cumprirem 
fielmente os requisitos editalícios; recebendo e abrindo envelopes, analisando e julgando as propostas 
comerc1ais. classificando a de menor preço e declarando-a vencedora do certame. 
Na hora e local marcados, o Sr. Presidente DECLAROU aberta a sessão, mostrando aos presentes que fora dada a 
devida publicidade, conforme constam dos autos do processo os comprovantes de Retirada de Edital, atestando que 
quatro firmas manifestaram o desejo de participar do certame. Aberta a Sessão, entretanto, verificou-se a presença 
de apenas um proponente que se fez representar com documentos e credenciais referentes à comprovação da 
existência de poderes para representá-la : o titular da firma. A Tomada de Preços aquiesceram, efetivando-se no 
Credenciamento: ' 

Seq . CNPJ/CPF 
1 28.540.708/0001-54 

190.164.922-91 

Participantes Credenciados 
Nome Empresarial 

J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS ·ME 
Representante 

JOSÉ RICARDO MARQUES MONTEIRO 

Na sequência o Presidente da Comissão solicitou os envelopes de Documentos de Habilitação (Envelope n° 1 ), e 
com o auxílio da CPL fê-los serem rubricados por todos os presentes; e abrindo-os examinou à luz dos ditames 
editalícios a documentação fazendo-a ser rubricada por todos. Anunciado o habilitado: J R MARQUES MONTEIRO 
ENGENHARIA E SERVICOS. ME, conforme detalhes do Mapa de Julgamento que constam dos autos do processo, 
o Sr. Presidente da Comissão facultou a palavra aos proponentes presentes para manifestarem in tenção de interpor 
recursos administrativos. Como todos abdicaram desse direito, o certame tomou seu curso natural indo para a fase 
de análise e classificação das propostas comerciais. Eis o resultado: 

rdem de ,-
1 o 
~la ss1ficacão 

I" 

Razão Social (Nome 
Empresarial) 

J R MARQUES MONTEIRO 
ENGENHARIA E SERVICOS 
- ME 

Valores 

RS 285.725.90 (duzentos e 
oitenta e CinCO mil. 
setecentos e vmte e cinco 
rea1s e novemacentos 

Validade da Prazo de Condições de 
Proposta Entrega Pagamento 

60 (sessenta) dias a 
contar da abertura do 180 (cento e Conforme o Edital 
certame 

Oitenta) dias 
I 

Levando em consideração que o participante se credenciou dentro dos ditames do edital , foi habilitada de acordo com 
a leg1slação de regência e apresentou suas propostas devidamente formalizadas na forma da Lei e que a proposta 
apresentada pela licitante J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS ·ME , no valor de R$ 285.725,90 
(duzentos e oitenta e cinco mil , setecentos e vinte e cinco reais e noventacentos , atendeu a todas as exigências 
do edital satisfazendo as necessidades deste Órgão. a Comissão de Licitação, declara a vencedora do certame, 
fazendo lavrar parecer próprio acostado aos autos; ato continuo o Presidente da CPL suspendeu a sessão para a 
lavratura desta ata, assinando os autos e remetendo-os ao Departamento Jurídico para a emissão do competente 
Parecer Conclusivo e à Controladoria Interna para a emissão do Parecer de Regularidade deste certam8. o q~18! , 
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retornando, será submetido á análise da Autoridade Competente, para, se quiser, na forma da legislação vigente, 
homologar o processo, adjudicando em favor de o objeto do certame. 

Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente sessão, solicitando ao Secretário que lavrasse 
a competente ata que vai assinada por todos os presentes ao certame, como também pelos membros da Comissão. 

LI ClT ANTES: 

FÁBIO PACHECO VIEGAS 
Presidente da Comissão 

TIAGO PACHECO DE SOUZA 
Secretário 

ARNALDO PANTOJA DO MONTE 
Membro 

J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS- ME 
JOSÉ RICARDO MARQUES MONTEIRO 

Melgaço/PA, 22 de janeiro de 2018. 
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