
P RE FEITU RA DE 

MELGAÇO 
Setor de 
Licitações e Contra tos ~' ~ ~J::J C 

ATA DE SESSÃO DE CERTAME LICITATÓRIO 
TOMADA DE PREÇOS No TP-006/2019/SELIC-PMM 

PROCESSO No 2019.1101.1609/SELIC-PMM 
EDITAL No 074/2019/SELIC-PMM 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AS OBRAS DE 

CONCLUSÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO E. M. F. FRANCISCO CHAGAS DA 
COSTA, NO RIO CAMUIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO 

1 - Da Abertura da Sessão: 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 11:00 (onze horas), 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 conforme as 
Portarias n° 0008/2019 e n° 0140/2019, com a finalidade de realizar a Sessão Pública 

inerente ao Pregão em epígrafe que tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA REALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DO ESPAÇO 

EDUCATIVO E. M. F. FRANCISCO CHAGAS DA COSTA, NO RIO CAMUIM, 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, conforme Edital no 

074/2019/SELIC-PMM e seus anexos. O Presidente deu início à Sessão esclarecendo 
aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras 
e procedimentos que serão desenvolvidos, no decorr-er da Sessão credenciando as 
licitantes interessadas, recebendo e abrindo envelopes, analisando e julgando a 
documentação habilitatória, analisando e julgando as propostas comerciais e 
classificando a de menor preço e, por fim, declarando vencedora a licitante que 

cumprir fielmente os requisitos editalícios. Na hora e local marcados, o Presidente da 
CPL, DECLAROU aberta a sessão, fazendo acostar aos autos os comprovantes de 
publicação do extrato do edital nos meios previstos no are 45, inciso I da Lei Federal n° 
8.666/93. 

2- Do Credenciamento: 

Declarando aberta a fase de credencian1ento o Presidente solicitou ao(s) representante(s) 

da(s) licitante(s) presente(s) que apresentasse(m) os documentos exigidos no Edital. 

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

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

EMPRESA 

CONSTRUTORA SORRISO L TOA 

CNPJ/CPF REPRESENTANTE IDENTIFICAÇÃO 

17.956.809/000 1-94 LADILSON DE LIMA 
RODRIGUES 

769.703.6 12-68 
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3 - Da Declaração de Atendimento c 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 

entregasse(m) à Comissão Permanente de Licitação, os envelopes no 1 contendo a 

Habilitação e o no 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 credenciamento rubricou-se e abriu-se o(s) envelope(s) de 

habilitação, sendo a documentação submetida à análise criteriosa pela Comissão, com a 

competente consulta da autenticidade das certidões e documentos apresentados. 

Anali sada a Documentação de Habilitação foi constatado que a firma CONSTRUTORA 

SORRISO L TOA inscrita no CNPJ: 17.956.809/0001-94, apresentou a documentação 

prevista em edital, porém com algumas inconsistências na certidão municipal e na 

entidade profissional competente, ficando estipulado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

a regularização das pendências, sendo a firma habilitada com ressalvas. 

5 - Da Classificação das Propostas: 

Rubricado(s) e aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a(s) proposta(s) o Presidente 

franqueou o acesso do(s) interessado(s) ao conteúdo da(s) mesma(s), solicitando que a(s) 

rubricasse(m). Após, o Presidente e a Comissão Permanente de Licitação passaram à 

análise da adequação da(s) proposta(s) aos requisitos do Edital, chegando-se ao seguinte 

quadro: 

Licitante: CONSTRUTORA SORRISO L TDA 
Preço Total da Proposta: R$ 542.294,17 (quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e 
noventa e quatro reais e dezessete centavos) 
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 análi se da Documentação Habilitatória e a classificação da Proposta com a 

consequente proclamação dos proponentes habilitados, foi franqueada, aos licitantes, a 
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oportunidade para interposição de recursos contra os atos praticados pelo Presidente. Ato 

contínuo todos os presentes declinaram desse direito, fazendo-o constar em ata. 

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 SORRISO LTDA pelo valor de R$ 542.294,17 

(quinhentos e quarenta e dois mil , duzentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos). 

8 - Da Devolução de Envelopes: 

Não houve devo lução de envelopes. 

9 - Do Encer ramento da Sessão: 

Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou

se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Presidente, 

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

8 - Das Assinaturas: 

Presidente: 

CONSTRUTORA SORRISO LTDA 
LADILS ON DE LIMA RODRIGUES 

Representante Legal 
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