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ATA DE ABERTURA DE TOMADA DE PREÇO W. 00212019-TP/SEMECD, aos trinta dias do mês de abril do 
ano de 2019, às 09h00min horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rurópolis/PA, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, instalou-se a sessão para receber as propostas e documentações de credenciamento 
da TOMADA DE PREÇO n°. 00212019-TP/SEMECD, cujo objeto é a CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE ÁGUA AZUL, a fim de atender às 
necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, nas quantidades, especificações 
técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência Requisitante, Anexo II do referido edital. A sessão é 
presidida pela presidente da CPL, senhor EDIVALDO DANTAS DE MEDEIROS, acompanhado pelos seguintes 
membros: ADRIANE FABIANO DE SOUZA e LENIR MARIA SALES FEITOSA designados pela portaria n° 
02612017GAB e MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA, assessorados pelo Dr. RENATO FERREIRA 
DE BARROS NETO, assessor jurídica desta prefeitura. Aberta a sessão compareceram os seguintes licitantes: 

N°. EMPRESA - 	 REPRE'SENTANTE CPF 
01 ECOSOLOS CONST. E COMERCIO EIRELI - ME Jociney Jose Pedroso Da Silva 1 141.765.562-34 
02 CONSTRUTORA TAPAJÓS EIRELI 1 Anderson Silva dos Santos 912.188.882-53 

Logo após a entrega do credenciamento e envelopes, o presidente da comissão passou-os aos licitantes para 
analise com o seguinte resultado; AS DUAS LICITANTES FORAM DECLARADAS HABILITADAS SEM 
'ESTRIÇOES, com a devida vista aos licitantes que nada questionaram ou opuseram, Terminada a fase de 

.abilitação foi efetuada a ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA: elaborado o mapa de apuração a proposta 
empresa ECOSOLOS CONST. E COMERCIO EIRELI - ME, não apresentou as especificações técnicas 
(Clausula 8 solicitado em modelo próprio conforme anexo II), e foi desclassificada a proposta do licitante 
CONSTRUTORA TAPAJÓS EIRELI no valor de R$ 610.881,15 ( Seiscentos e Dez Mil Oitocentos e Oitenta e 
um mil e Quinze Centavos) como única proposta valida. Após a promulgação do resultado a comissão solicitou 
manifestação dos licitantes se desejavam apresentar recurso a licitante ECOSOLOS CONST. E COMERCIO 
EIRELI - ME, solicitou o registro em ATA que deseja entrar com recurso, contra a decisão da comissão de 
desclassificação da proposta, e foi informado pela comissão do prazo de 5 dias uteis para protocolar junto a 
comissão. Nada mais havendo a tratar a presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura 
da presente ATA. Após lida pelos membros da comissão, em seguida assi9ada por todos os participantes, o que 
se deu as 11h43min. 7/ 
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