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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO TOMADA DE PREÇO Nº006/2022. 
 

Aos 20 dias do mês de Maio de 2022 às 09h a Prefeitura Municipal de Placas/PA, através da comissão 
permanente de licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados que passará a realizar o 

credenciamento dos interessados na TOMADA DE PREÇO Nº006/2022 que possui como Construção de 
Empresa para realizar a Adequação de  Estradas Vicinais no Município de Placas/PA, e que 

obedecerá a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar Federal nº 123/2006 legislação correlata e demais exigências 
previstas neste Edital e seus Anexos, atendendo ao Edital. Compareceram como interessadas as empresas: S.M 
TRANSPOORTES COMBUSTIVEL LTDA CNPJ 13.017.518/0001-80; CONSTRUTORA LORENZONI LTDA CNPJ 
02.600.407/0001-85; E.C.G LIMA EIRELI CNPJ 38.235.387/0001-70. 

Registrasse ainda que o edital teve uma impugnação sendo acolhido parcialmente, tendo a errata publicada no 
dia 11 de Abril de 2022 nos mesmo jornais e meio de comunicação do aviso da licitação. 

A CPL iniciou o credenciamento a fim de verificar se as empresas interessadas cumpriam as exigências para 
credenciamento segundo o Edital, constatou que: 

 A empresa CONSTRUTORA LORENZONI LTDA CNPJ 02.600.407/0001-85 deixou de apresentar o 
documento exigido no item 4.5.4. Diante disso, deixa de ter seu representante credenciado. Registra-se 
ainda que em busca da melhor proposta a documentação da empresa será analisada, ficando apenas 
sem representante na sessão. Possuindo em sua documentação solicitação do beneficio da lei 123/06 

Portanto, encontram-se credenciada o representante apenas das empresas: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE BENEFICIO DA LEI 123/06 

S.M TRANSPOORTES 

COMBUSTIVEL LTDA CNPJ 

13.017.518/0001-80 

MAURICIO BARROSO ARANHA CPF 

877.588.652-91 

NÃO 

E.C.G LIMA EIRELI CNPJ 

38.235.387/0001-70. 

WANDER BETZEL BRUNOW CPF 

152.002.837-79 

SIM 

Registra-se que buscando a melhor proposta para a Administração Publica, os documentos das empresas 

interessadas serão analisados. No entanto, por não terem atendido as exigências para credenciamento de representante 

não poderão se manifestar na sessão. 

Declarado o credenciamento, ato continuo a Comissão permanente de licitação passa a realizar a abertura dos 

envelopes de Habilitação das empresas interessadas e passa para que a empresa que teve sua representante 

credenciada analise. Ato continuo foi perguntado se havia algo a registrar alguma objeção, foi dito que não. 

Ato continuo a CPL constatou que a empresa S.M TRANSPOORTES COMBUSTIVEL LTDA CNPJ 

13.017.518/0001-80 deixou de atender a capacidade técnico operacional conforme exigência do item 8.4.2, atendendo 

somente no que se refere a qualificação técnica do engenheiro responsável; Além disso, a empresa citada deixou de 

apresentar garantia da proposta com vigência em conformidade ao item 8.3, “e.1” onde consta que a garantia deverá ter 

vigência correspondente a proposta apresentada. Assim, considerando que a vigência mínima para aceitação da 

proposta e de 60 (sessenta dias) e no encontramos no dia 20 de maio de 2022, a garantia da empresa encontra-se em 

desconformidade dado que a vigência da garantia vai até 16 de Julho de 2022 contendo apenas 58 dias de vigência; 

Além disso, a empresa deixou de apresentar as CENIT e relação de infração conforme exigência do item 8, “f”. Portanto, 

a empresa fica declarada INABILITADA. 
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Ato continuo a CPL registra que as empresas E.C.G LIMA EIRELI CNPJ 38.235.387/0001-70 e 

CONSTRUTORA LORENZONI LTDA CNPJ 02.600.407/0001-85 atenderam todas as exigências do edital, sendo assim 

declaradas HABILITADAS. 

               Ato continuo a CPL realiza a abertura do envelope de proposta da empresa que foi declarada habilitada, 

passou-se a documentação de proposta para que as empresas rubricassem e analisassem os documentos umas das 

outras. Após devolução da documentação para a CPL, foi perguntado se havia alguma objeção para registrar, foi dito que 

não. 

               Ato continuo a CPL registra-se que a empresa E.C.G LIMA EIRELI CNPJ 38.235.387/0001-70 apresentou 

proposta no valor global do R$3.259.070,60  e a empresa CONSTRUTORA LORENZONI LTDA CNPJ 02.600.407/0001-

85 apresentou proposta global no valor de R$3.271.019,14 e atendeu as exigência do edital. No entanto, tendo em vista 

a complexidade das analise das planilhas de composição de preço e cronograma físico financeiro apresentados pelas 

empresas acima citadas, a comissão permanente de licitação decide suspender a sessão para análise de tais 

documentações nos termos do artigo nº 43 § 3 da lei federal nº 8666/93 para diligencias e análises pelo setor de 

engenharia para emissão de parecer técnico. Informamos que a decisão da comissão permanente de licitação será 

realizada no dia 25 de Maio de 2022 às 09:00h. 

 

Não tendo nada mais a ser registrado encerra-se a sessão às 11h35m. 

 

Placas/PA, 20 de Maio de 2022. 

 

S.M TRANSPOORTES COMBUSTIVEL LTDA CNPJ 13.017.518/0001-80 

E.C.G LIMA EIRELI CNPJ 38.235.387/0001-70.  

ELIAS FABIANO MATTOS PINTO  

Membro CPL 

 

CLEIDIANE DA SILVA MOTA  

PRESIDENTE DA CPL 

SHAYANE NAYARA FARIAS KOSTOV 

Membro CPL 
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