Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Soure
Comissão Permanente de Licitação

Ata do processo licitatório na modalidade
Tomada de Preço de número 06/2015, tipo
menor preço global, que tem como objeto
Contratação de Empresa de Engenharia para
Executar a Complementação da Obra de
Reforma e Adaptação da Praça da
Independência na Cidade de Soure no Estado
do Pará.

Aos quinze do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às onze horas da manhã no
prédio da Prefeitura Municipal de Soure, como o estipulado pelo Edital da Tomada de Preço
nº. 06/2015, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) se reuniu para dar início à sessão de
apuração do processo licitatório, na modalidade Tomada de Preço de nº 06/2015 que tem por
objeto Contratação de Empresa de Engenharia para Executar a Complementação da Obra de
Reforma e Adaptação da Praça da Independência na Cidade de Soure no Estado do Pará.
Estiveram compondo à Mesa, o Presidente da CPL, Sr. Henrrik Luibran Oliveira, e sua equipe
de apoio, o Sr José Luciano Cavalcante Neto e a Sra. Jéssica Marina Raiol Fôro e o
Engenheiro da Prefeitura Municipal de Soure, Sr. Luiz Otávio. Por ocasião da abertura da
sessão, o presidente da CPL cumprimentou aos presentes e iniciou a fase de credenciamento.
Após, a empresa MARAJÓ A. R. CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita
no CNPJ n° 09.649.986/0001-08, se fez presente, tendo como representante legal o Sr.
Audionor Ramos Amaral Júnior, CPF. 334.124.642-87, CREA 12698D-PA, e foi
devidamente credenciada. Dando prosseguimento, foi solicitado à licitante o envelope com os
documentos de habilitação, após análise de documentação foi observado que a empresa atende
aos requisitos exigidos no Edital TP 06/2015 ao que se refere à habilitação jurídica,
regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira foi considerada habilitada. O Senhor
Presidente solicitou então o envelope com a proposta de preço, que constou com o valor total
Global de: R$ 230.635,79 (duzentos e trinta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e
nove centavos). E este está dentro do valor máximo orçado pela Prefeitura. Após análise do
Engenheiro da PMS, Sr. Luiz Otávio, o mesmo declarou que os itens estão atendendo sem
variações que possam gerar dificuldades construtivas e que atendem a execução da obra,
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conforme a planilha orçamentária apresentada. A empresa MARAJÓ A. R. CONSTRUIR
COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA foi, portanto, declarada vencedora do certame. Sem nada
mais a tratar, eu Jéssica Fôro, que secretariei e lavrei esta ATA, assino com os demais
presentes.

Soure – Pará, 15 de dezembro de 2015.
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LICITANTE :
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2

