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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

ATA DA SESSÃO PROPOSTA E HABILITAÇÃO 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2/2017 005 – PMPB - TP 

 

MODALIDADE: Tomada de Preços - TP 

 

 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS 

NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI. 

 

Aos 27 de dezembro de 2017, às 08:00 

horas, na sala de audiência da Comissão de Licitação do 

Município de Peixe-Boi presente os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, formada pelo seu Presidente Sr. 

Antonio Harllen de Souza Bastos, e seu respectivos membros o 

Sr. Reginaldo Batista da Costa e Sr. Lauro Augusto Alvares 

Filho,  foram convidadas todas empresas que interessaria em 

participar do certame, após entrega dos envelopes constatou–se 

que compareceram para o devido certame apenas uma empresa, 

ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA representada pela Sr. 

Rafael Ferreira de Alencar RG nº 3953158 SSP/PA e CPF: 

765.934.522-20. No inicio da sessão o presidente da comissão 

solicita os documentos de credenciamento, pedindo para que o 

licitante rubrique, o presidente analisa e credencia a 

licitante a participar, ato continuo, é solicitado o envelope 

de habilitação, todos rubricaram e foi dada a abertura, o 

participante juntamente com a comissão e presidente conferiram 

a documentação e as rubricaram, o presidente analisa 

juntamente com a comissão e constata que tudo esta em 
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conformidade com o que fora exigido no edital, sendo assim 

decide por HABILITAR  proponente. Superada a etapa de 

habilitação, o presidente solicita o envelope de proposta de 

preços, ato continuo abre-se o envelope e todos rubricam, em 

analise, o presidente juntamente com a comissão permanente de 

licitação examina o conteúdo da mesma e resolve por 

CLASSIFICAR  a proposta, passando assim ao julgamento tendo em 

vista o critério editalício de MENOR PREÇO GLOBAL onde 

constatou-se que o preço ofertado pela licitante foi de R$ 

1.010.516,34 ( um milhão, dez mil, quinhentos e dezesseis e 

trinta e quatro centavos). Dessa forma, declaro como vencedora 

do certame a empresa ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da comissão de 

licitação agradeceu aos presentes e encerrou os trabalhos para 

lavratura da ata, que lida e estando todos de acordo, pede a 

presidente que todos assinem. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Antonio Harllen de Souza Bastos-Presidente –_________________ 

 

REGINALDO BATISTA DA COSTA-Membro –___________________________ 

 

Lauro Augusto Alvares Filho-Membro - _________________________ 
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