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LICITAÇÃO — CONVITE N° 006/2021-CO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA — SEMECD, DO MUNICIPIO DE RUROPOLIS/PA, ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E 
JULGAMENTO 

Aos 25 dias do mês de maio de 20201, às 09:00 horas, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de 
Rurópolis, situada na Rua 10 de maio n°263, Centro, reuniu-se a Comissão de Licitação do Prefeitura 
Municipal de Rurópolis, instituída pela Portaria n° 059/2021, de 02 de janeiro de 2021, para ABERTURA 
DOS ENVELOPES CONTENDO **DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO-  e **PROPOSTA DE 
PREÇO** para a Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obra na Construção de 
Auditório Aberto da Escola Municipal de  Ens.  Fundamental Marlene Andrade na Comunidade Estrela 
do Norte no município de Rurópolis Pará, com  Area  construída de aproximadamente 180,00m, de acordo 
com o Edital Convite n° 006/2021-CO-SEMECD, Anexo I — Especificações Técnicas e os termos do Processo 
n°.006/2021-CO. Na sessão estavam presentes os Membros da Comissão de Licitação, Aluizio R. Costa Pires, 
Delisvan Bento da Silva e  Allan  Soares Sarmento, sob a presidência do primeiro. Foram regularmente 
convidadas para este procedimento licitatório as empresas: 1) H. E CONSTRUTORA LTDA - ME; 2) 
CONSTRUTORA S A LTDA — ME.; 3) CAMPOS E RAMOS LTDA - ME. Compareceu no Certame os 
seguintes licitantes: 

LICITANTES CREDENCIADOS 

H. E CONSTRUTORA LTDA - ME HÉLITO BARBOSA DA SILVA 

CONSTRUTORA S A LTDA — ME ENVIOU ENVELOPES DE HABILIATAÇÃO E 

PROPOSTA 

CAMPOS E RAMOS LTDA - ME SULAMITA CAMPOS FERREIRA 

0 Sr. Presidente deu andamento aos trabalhos, convidando os representantes das firmas presentes a entregarem 
os envelopes contendo "DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇO". 
Apresentaram documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTA para o certame, as empresas: 1) H. E 
CONSTRUTORA LTDA - ME — Representante Hélito Barbosa da Silva — R.G. 5150460 PC-PA, C.P.F. 
910.449.012-68; 2); 2) CAMPOS E RAMOS LTDA - ME — Representante Sulamita Campos Ferreira, R.G. 
19355936 — PC/PA e de C.P.F. 331.140.302-97), A Empresa CONSTRUTORA S A LTDA — ME, entregou os 
envelopes na sala de protocolo da prefeitura Municipal de Rurópolis. Em seguida, depois do credenciamento, 
passou-se à abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação. 
Feito o questionamento sobre o interesse e o direito de utilizar os benefícios da microempresa e empresa de 
pequeno porte, previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123/2006, todas as empresas licitantes, 
que se enquadram no perfil, manifestaram o interesse. Depois de analisados, rubricados e conferidos os 
documentos da licitante, constatou-se que todas empresas estão aptas a contratar com o Poder Público e atende 
os requisitos do Edital Convite n° 006/2021-CO-SEMCD. Perguntado pelo pregoeiro se desejam entrar 
com recurso sobre a habilitação, os licitantes abriram mão deste direito. Em seguida passou à 
abertura do ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA DE PREÇO, sendo verificado as seguintes propostas: 
H. E CONSTRUTORA LTDA com proposta de R$ 192.100,03 (Cento e noventa e dois mil, cem 
reais e três centavos); CONSTRUTORA S A LTDA — ME com proposta de R$ 193.151,05 (Cento e 
noventa e três mil, cento e cinquenta e um reais e cinco centavos) e CAMPOS E RAMOS LTDA - 
ME com proposta de R$ 191.080,85 (Cento e noventa e um mil, oitenta reais e oitenta e cinco 
centavos). A sessão foi interrompida por um período de 45 (quarenta e cinco) minutos para análise 
das planilhas das propostas pelo setor de engenharia. A sessão foi retomada após parecer favorável e 
perguntado se algum participante manifesta intenção de entrar com recurso referente as propostas de 
preços, todos afirmaram abrir mão deste direito. Foi declarada vencedora a licitante CAMPOS E 
RAMOS LTDA - ME com proposta no valor de R$ 191.080,85 (Cento e noventa e um mil, oitenta 
reais e oitenta e cinco centavos), em segundo lugar a licitante H. E CONSTRUTORA LTDA com 
proposta no valor de R$ 192.100,03 (Cento e noventa e dois mil, cem reais e três centavos) e em 
terceiro lugar a empresa CONSTRUTORA S A LTDA — ME com proposta de R$ 193.151,05 (Cento e 
noventa e três mil, cento e cinquenta e um reais e cinco centavos). 0 processo será submetido à 
apreciação da autoridade superior para a devida homologação, e adjudicação se assim o entender. E 
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.- .›OirA BENTO DA SILVA 
Membro 
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nada mais havendo a deliberar, o presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, que após 
lida e achada conforme segue assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e 
licitantes presentes. Fica a empresa 	e cedora do certame, convocada a comparecer no setor de 
licitação/contratos, no praz 'Cle 5 (c 	ias úteis para assinatura do ontrato e retirada da ordem de 
serviço, conforme dispost 	edi d convcatório. 

ALLA OARES-  SARMENTO 
Membro 
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