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ATA DE ABERTURA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 3/2017-00001-/PMP 

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2017, às 08h30min, no prédio 
da Prefeitura Municipal de Placas/PA, na sala de licitação reuniram se o presidente 
da comissão permanente de licitação designada pela portaria nº 048/2017 de 19 de 
Setembro de 2017.  Com os seguintes membros: Marcelo Ferreira dos Santos – 
presidente Santiney Pereira Campos - membro e Cleidiane da Silva Mota - membro 
reuniu-se em sessão Pública, para dirigir e analisar o procedimento licitatório 
Concorrência Publica nº 3/2017-00001 em regime de EMPREITADA POR PREÇO 
UNITARIO. Presente a sessão a Engenheira Sra. Vitoria Guimarães Alexandre, que 
realizou o acompanhamento da sessão. Empresas que adquiriram o Edital VIA 
OESTE CONTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 14.134.894/0001-17; 
KRUMMENAUER E FILHO LTDA, CNPJ Nº 13.520.880/0001-79; 
EMPREITEIRA E REPRESENTAÇÃO GALVÃO LTDA, CNPJ Nº 
84.151.510/0001-72;. A presente sessão tem como objeto: contratação de 
empresa especializada para executar as obras de Construção de 02 (duas) unidade 
de educação infantil na zona urbana, conforme TC/PAC2 07286/2013, Projetos, 
Planilha Orçamentária, Especificações, e Normas Técnicas e demais exigências 
contidas no edital e seus anexo. O presidente inicia a sessão as 08h30min horas 
como prevê o edital  e apresentou os membros da comissão. Em seguida solicitou 
ao licitante presente que se identificasse entregando os credenciamentos e os 
envelopes contendo as documentações e as propostas, verificou-se que os mesmos 
apresentavam-se indevassados e lacrados. Iniciados os trabalhos com verificação 
dos documentos de credenciamento. Após o presidente ter encerrado o 
recebimento dos envelopes, compareceu a empresa EMPREITEIRA E 
REPRESENTAÇÃO GALVÃO LTDA, CNPJ Nº 84.151.510/0001-72 
representado pela sua procuradora Sra. Fatima Aparecida Leal de Souza, portador 
do RG nº 3672469 SSP/PA do CPF: 625.909.362-49. Iniciados os trabalhos, os 
envelopes contendo as documentações e as propostas procederam-se à abertura 
dos envelopes contendo os documentos de habilitação os quais foram todos 
rubricados folha a folha pelos licitantes e pela comissão, após analise dos 
documentos de credenciamento. A comissão credencia a licitante. Em seguida 
passou para a abertura do envelope de habilitação da Empresa EMPREITEIRA E 
REPRESENTAÇÃO GALVÃO LTDA, após analise da documentação de habilitação 
verificou que a empresa encontra-se habita no certame em conformidade com o 
edital, após consulta de certidões  verificou que todas são autenticas, razão pela 
qual a comissão declara a presente empresa habilitada a próxima a fase de 
abertura da proposta, após  abertura e analise  da proposta da empresa 
EMPREITEIRA E REPRESENTAÇÃO GALVÃO LTDA, valor do item nº 01 R$ - 
1.249.916,19 (hum milhão e duzentos e quarenta e nove mil e novecentos e 
dezesseis reais e dezenove centavos) valor do item nº 02  R$ - 1.249.916,19 (hum 
milhão e duzentos e quarenta e nove mil e novecentos e dezesseis reais e dezenove 
centavos), totalizando o valor de R$ 2.499.832,38 (dois milhões quatrocentos e 
noventa e nove mil e oitocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos) 



                          ESTADO DO PARÁ 

              Prefeitura Municipal de Placas 
                          Rua Olavo Bilac – CENTRO CEP: 68.138-000 
                          CNPJ- 01.611.858/0001-55 
                                E-mail  pmplacaslici@gmail.com 

 2 

verificou que a mesma encontra-se conformidade orçamentaria e técnica das 
previstas no edital. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente ata que vai 
assinada por todos os presentes. 
 
 
 
 
________________________       ___________________             ___________________ 
Marcelo Ferreira dos Santos           Cleidiane da Silva Mota             Santiney Pereira Campos   
     PRESIDENTE                                   MEMBRO                                               MEMBRO 

 

Licitante:  

 

_________________________________________ 

EMPREITEIRA E REPRESENTAÇÃO GALVÃO LTDA 
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