
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PLACAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019-02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA RECONSTRUÇÃO 
DE 01 PONTE, LOCALIZADA NA VICINAL DA 59, RAMAL DO NOÉ, CONFORME E SPECIFICAÇÕES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA.

Aos 22 de Fevereiro de 2019,  reuniu-se a Comissão de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS, 
estando presentes os membros: ADRIANA DA SILVA CRUZ - Presidente, CLEISON DOS SANTOS VIEIRA -
Membro, JOSÉ PEREIRA RAMALHO - Membro, para proceder a abertura referente ao processo licitatório  no

001/2019-02, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA RECONSTRUÇÃO DE 01 PONTE, LOCALIZADA NA 
VICINAL DA 59, RAMAL DO NOÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.. À 
presente abertura compareceram as licitantes: J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME, 
representado por JAIRO ALVES FONTENELE JUNIOR. O trabalho da comis são iniciou-se com o recebimento dos 
envelopes contendo os documentos habilitatórios e as propostas de preços e o recolhimento da assinatura, na lista de 
presença, da licitante presente à sessão. Em seguida foram abertos os envelopes contendo os documentos e os 
mesmos rubricados pelos membros da comissão e pelos representantes presentes.  Após a análise de toda 
documentação das licitantes participantes do presente certame, a Comissão concluiu que ESTÁ HABILITADA para a 
segunda fase do presente certame, por terem atendido todas as exigências contidas no instrumento convocatório, as 
licitantes: J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME. 

Observação 1 : Citamos nesta ata de Habilitação para quem venha in teressar que a empresa W. R. P MARQUES & 
CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 22.814.959/0001-01, representada pelo Sr. Washington Rocarlos Pereira 
Marques, enviou no e-maio da CPL, pmplacaslici@gmail.com, a Impugnação ao edital desta licitação na modalidade 
TP, nº 001/2019-02, e que tal Impugnação não foi respondida pelo simples fato de haver diversas falhas na conexão de 
internet. Portanto, Considerando que a referida Impugnação se tratava diretamente da Vistoria Técnica mencionada no 
item "16" do edital. Pois a Vistoria estava marcada para o dia 19 de fevereiro de 2019 ás 10:00 horas, e a Impugnação 
chegou em nosso email, somente as 10 horas e 21 minutos do dia 19 de fevereiro. Inclusive esta vistoria já estava 
acontecendo com a única empresa interessada e que cumpriu com o ho rário marcado. Quanto a ilegalidade apontada 
na Impugnação pela Referida empresa, que entendeu ser desnecessário e diz ainda que com a Vistoria estamos 
limitando a competitividade, e que seria necessário justificar o motivo para que fosse efetuado vistoria ao local da obra 
e que não há obrigatoriedade de exigir que seja feito por engenheiro civil. Sendo assim esta CPL, esclarece o seguinte: 
Como mencionado anteriormente não poderíamos Retificar o edital e retirar o Item 16, pois seria um desrespeito com a 
empresa que cumpriu com o referido com. Informamos ainda que tal justificativa está no Item 16.1, inclusive como já 
sabemos das dificuldades das estradas da nossa região nesse período de inverno abrimos prazo no ato convocatório, 
caso chovesse. Pois sabemos que nossa região é crítica nessa época do ano (inverno), e que a localização da ponte 
não é diferente, é uma região de difícil acesso, e que os interessados devem sim ter conhecimento da região, bem 
como das dificuldades que poderão encontrar na execução do serviços, para que não venhamos ter problemas futuros. 
E a exigência do engenheiro civil, entendemos que é o único profissional indicado para analisar e apontar qualquer que 
seja a dificuldade que por ventura venha ter. Com tudo o que foi mencionado, seguimos com esta licitação.
                                                                                
Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes

RUA OLAVO BILAC
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