
f' REFEITURA DE 

MELGAÇO 
Setorde ~ 
Licitações e Contratos ~' ~~~~1::~ 

ATA DE SESSÃO DE CERTAME LICITA TÓRIO 
TOMADA DE PREÇOS N" TP-004/2019/SELIC-PMM 

PROCESSO N" 2019.0708.1523/SELIC-PMM 
EDITAL N" 054/2019/SELIC-PMM 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS 
DE ENGENHARIA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA P ALMIRA BARBOSA NO 
RIO AMAZONAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO 

1 -Da Abertura da Sessão: 

Aos 9 (nove) dias do mês de agosto do ano de 2019, às 08:30 (oito horas e trinta 
minutos), na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua 12 de 
Outubro, 161, Centro - Melgaço, Estado do Pará, reuniram-se o Presidente e a 
Comissão Permanente de Licitação (C.P.L - Comissão Permanente de Licitação), 
designados confo!Q1e as Portarias n•.ooo8/2019 ~ n~• 0140/2019, com a finalidade de 
realizar a Sessão Pública inerente ao ]'reg~o,e111 epíg~afe que tem por finalidade a 
CONTRATAÇÃO DE E!VIPRESA,PARA A lUjALIZAÇÃO DE OBRAS DE 
ENGENHARIA, DE ;~.JVIPf:;l4cÇÃOi0;\,ESCO!-Áil'.!\LMIRA BARBOSA NO RIO 
AMAZONAS, ZONA, RU;RALDO MUNICÍl'IO DEMELGAÇO, conforme Edital 
n• 054/2019/SELTC-PMJYI e,se11s ap.exos. OJ~residente deu início. à Sess.ão esclarecendo 
aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras 
e procedimentos que serão .desenvolvidos no decorrer da Sessão credenciando as 

licit~t~~ .inter~ss~çlas, recebemll!(i~ abri~d~ envelopes, analisando . e julgando a 

doc~.~~~~.~~o;~~biljt~~6r!jl\;,,a~~~,sa~~~··~;~~g~!!~R.,~.'··P.!"t)~ll,~~s ••. ·I'Wii~!"~~~is e 
classjljcando• a:.de meUPr preço e;.: por• fil!II?,' declal'a!l~li.'\"eripçliora a.:ljcitjj,n;te que 

;:.;;,-.;;_:_:_: . > :._· :; :>;::: _,_<_">:>:_~-- ·· ·" - :·-::.-~."-·-·---.:·- <;:•'>r::.L:.:·:::><"'- -;>:>::!;:1:· ·· -"''::?il;:.:' ?'r>;::L·(;_ _ ,, \':;-:<,' -<-, __ '<':<·<:: 
cumprir fielmentl),ps .requisitos ei;litaiíei!'ls•Na hoi'.iielocal hl.al:êa(ips, cí:Pres.idelite da 

'", __ :'"'':i:-: -:M:;:l;'Y;', ';,'!","-<--. <, :,· ';,_:'·'' !,-'-,,-;,-,:·;; )';:'' :;_':;<·'1b,<<'<):\_ "<\>;;;; ;,.:·:,::;?;ci;;<, <:;,:_,f;>>;!i>H- ,; :i'!!? <<:: ,/ 
CPLDECLAROU aberta a sessão, faze.ndp:í:í.~ostar aos autos, !i/s comprovantes de 
publiçl!Çiió/illfextttí;todo;e~<.lita,l:Msml';io§.~~eXI~~t~s!ib,,at;t.i.t,f~;;i~ef~&J;}l.aiLei'·.E'~<!l~ral no 
8.666J9'3:'• •· 0 

c!•[,,! • · •Uoo. 

2 -Do Credenciamento: 

Declarando aberta a fase de credenciamento o Presidente solicitou ao( s) representante( s) 

da( s) licitante( s). pres<mte(s) :que apresentasse(m) os documentos exigidos no Edital. 

Depois de analisados os documentos pela Comissão Permanente de Licitação, foi(ram) 

considerada(s) credenciada(s) a(s) empresa(s) abaixo(s): 
·. 

EMPRESA CNPJ/CPF REPRESENTANTE IDENTIFICAÇÃO 
-

CONSTRUTORA MGR LTDA 26.787.095/000 l-29 
VITÓRIA FREITAS 7902209 - PCDl/P A 
CAVALCANTE 

. . .. 
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3- Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes: 

Em seguida o Presidente solicitou que o(s) interessado(s) credenciado(s) apresentasse(m) 

a declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que 

cntregasse(m) à Comissão Permanente de Licitação, os envelopes n" 1 contendo a 

Habilitação e o n" 02 contendo a Proposta. Aberto pela Comissão Permanente de 

Licitação o primeiro envelope contendo a Documentação, o Presidente declarou 

encerrada a fase de credenciamento, não admitindo, a partir de então, nenhum licitante 

retardatário. 

4- Da Análise dos Documentos de Habilitação: 

Uma. vez encerrado o credenciam~nto rubricou-se e abriu-se o(s) envelope(s) de 

habilitação da(s)e~presa(~) cuja(s) prop(}sta(s) foi(r<illl) considerada(s) de menor preço, 

sendo a documentação submetidaà @álise criteriosa pela Comissão, com a competente ,, ,'"·''''",' ''," .. : '','"' 

consulta da autenticidade das. certidões e doqnnentos apresentados. Analisada a 

Documentação de Habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital. 

5- Da Classificação das Propostas: · 

RubrÍÇij,\\[o(s) ... e;ij,berto(s) o(s) ~~~eJope(s) contendo a(s) proposta(s) o Presidente 

análise da adequação da(s) proposta(s) a9,s~equisitos.~~ Edital, ~~~~~~~~~~~.~:~~;a~~o seguinte 
quadrQ:'< : ;>· 

Licitante: CONSTRUTORA MGR L TDA 
Preço Total da Proposta: R$ 131.546,01 (cento e trinta e um mil, quinhentos e quarenta 
e seis reais e um centavo) 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 
Prazo de Entrega: Conforme o Edital e seus anexos 
Condições de Pagamento: Conforme o edital e seus anexos 

6- Da Apresentação de Recursos: 

Após a análise da Documentação Habilitatória e a classificação da Proposta com a 

consequente proclamação dos proponentes habilitados, foi franqueada, aos licitantes, a ., 
oportunidade para interposição de recursos contra os atos praticados pelo P .. r. esidente. Ato ~ 
contínuo todos os presentes declinaram desse direito, fazendo-o constar e'.Th ata. ~ 
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MELGAÇO Licitações e Contratos 

7- Da Proclamação do(s) Vencedor(es): 

Não havendo manifestação do(s) presente(s), e verificada a compatibilidade da proposta 

apresentada com os preços praticados no mercado, o Presidente proclamou vencedor(es) 

o(s) licitante(s) CONSTRUTORA MGR LTDA pelo valor de R$ 131.546,01 (cento e 

trinta e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo). 

8- Da Devolução de Envelopes: 

Não houve devolução de envelopes. 

9- Do Encerramento da Sessão: 
. . 

Nada mais havehd'Ó' a' tratar o Presidente encerrou a sessão,. da qual, para constar, lavrou-

se a presente Ata que, lida e achada .conforme, vai devidá!llentc assinada pelo Presidente, 

Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes que o quiseram. 

8- Das Assinaturas: 

Comissão Permanente de Licitação: 

MIGUEL LIMA DE ASEVEDO 

SUELI DIAS PINHEIRO 

Licitantes: 

CONSTR# MGR LTDA 
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