
 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CNPJ: 01.611.858/0001-55 

 

Rua Olavo Bilac, Centro, CEP. 68.138-000, Placas/Pará 
  

 
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTASE HABILITAÇÃO REFERENTE A 

TOMADA DE PREÇONº2/2018-00003 
 
Aos dezessete dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoitoàs 09:00hs, na sala de 
licitações da sede do Poder Executivo, sito à Rua Olavo Bilac, s/n, Centro na cidade de 
Placas-Pará, o Pregoeiro e Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 003/2018 de 
02de Janeiro de 2018com os seguintes membros: Marcelo Ferreira dos Santos – 
Presidente e equipe de apoio Cleison dos Santos Vieira e Jose Pereira Ramalho. 
Reuniram–se em sessão Pública, para dirigir e analisar o procedimentoTomada de 
Preço, JULGAMENTOtipo MENOR PREÇO GLOBALObjeto A contratação de empresa 
especializada para Conclusão da Construção do Mercado Municipal de Placas, conforme 
Convênio nº846710/2017e de acordo com os Projetos, Planilha Orçamentária, 
Especificações e Normas Técnicas constantes dos anexos.AComissão inicia os trabalhos 
e constatou a presença dasseguintesempresas. EMPREITEIRA E REPRESENTAÇÃO 
GALVÃO LTDA – ME – CNPJ: 84.151.570/0001-72 sediada na Av. Perimental sul 
s/nº Bairro Centro – Uruará, representada pela procuradora a Sr. Fatima Aparecida 
Leal de Souza, brasileira,adminstradora residente domiciliada na Rua padre Cicero nº 
98 Bairro Centro Uruara, portadora da carteria de identificação Rg nº 3672469 SSP/PA 
e CPF: 625.909.362-49.R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELI – ME CNPJ: 
26.535.460/0001-08, sediada na Rua Doutor Malcher nº549 Sala –A Fundos Cidade 
VelhaBelem Para, representada pelo procurador o Sr. Lindomar Souza da Costa, 
residente domiciliado na Tv. Monte Alegre nº 634, Bairro Jurunas portador da carteira 
de indetificaçãoRg  nº 2592412 SSP/PA e CPF nº 218.770.842-04. Em seguida 
procedeu-se à abertura do envelope “B” contento os documentos de habilitação. 
AComissão juntamente com a equipe de apoio fez a análise dos documentos de 
habilitação e verificou - se que as empresas presentes não apresentaram a 
documentação conforme exigência editalicia, a EMPREITEIRA E REPRESENTAÇÃO 
GALVÃO LTDA – ME por não atender o anexo do Edital conforme solicitado 7.2.10.6 
Comprovante da caução de Garantia de Proposta, e a R DA STL 
CONSTRUÇÕES EIRELI – ME por não conter a autenticação do  RG do engenhero.A 
Comissão de licitação abre o prazo fundamentado no Art. 48, § 3º, Quando todos os 
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação 
de nova documentação; ficando assim abertura  para uma nova habilitação para o dia 
29/05/2018 (vinte nove) as 14:00 deste conrrente mês..  Nada mais havendo a tratar, a 

sessão foi encerrada e lavrada a ata que foi lida e assinada por todos os presentes. 
 
 

Marcelo F. dos Santos Cleison dos Santos VieiraJose Pereira Ramalho 

Pregoeiro  Equipe de apoio  Equipe de apoio 
 
Licitante: 
__________________________ 
 
 
__________________________ 
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