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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES nº 1- HABILITAÇÃO
E nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.
Tomada de Preços nº 009/2020

Processo nº 686/2020

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte, ás 07 horas e 30 minutos, no Auditório de
Licitações situado na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Rua Maringá, 444, Centro,
reuniu-se da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº 038/20 de 17
de janeiro de 2020, para dar inicio à Sessão de CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTA�乹O DE �ABILITA�乹O e PROPOSTA DE
PRE�O referente à Contratação de empresa especializada para execução de obra de
engenharia em regime de empreitada por preço unitário, visando a reforma do �angar do IFMT
- Instituto Federal Mato Grosso, localizado Rua dos �angares, no Aeroporto Municipal, em
Primavera do Leste - MT, fornecendo os materiais, mão de obra, equipamentos, maquinários e
tudo que se fizer necessário para a perfeita execução dos serviços, conforme projeto, memorial
descritivo, edital e seus anexos, objeto da Tomada de Preços nº 009/2020 Processo nº
686/2020 tipo Menor Preço Global mediante o regime de empreitada por preço unitário, com a
presença dos integrantes da Comissão Permanente de Licitações que ao final assinam.

O Presidente da Comissão declarou aberta a sessão, informando que a mesma seria gravada
e transmitida ao vivo através do YouTube, por determinação da Lei Municipal nº 1.688/2017.

Entregou a documentação relativa à credenciamento, bem como os envelopes de habilitação e
proposta, a seguinte licitante:

1. J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, inscrita no CNPJ Nº
34.299.045/0001-20, com sede em Rondonópolis/MT, representada neste ato pela Sra.
Vilma Lira Nogueira Massuia, portadora do RG nº 1200698-0 SSP/MT, e do CPF nº
866.200.961-15.

Assim procedeu com a entrega dos documentos para credenciamento que foram avaliados e
assinados pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes. A licitante presente acima
qualificada requereu o benefício do tratamento diferenciado concedido pela L.C. 123/06 às
Microempresas/Empresas de Pequeno Porte no ato de Credenciamento, conforme determina o
item o item 7.5. e 8.1. do edital. Verificou-se pelo Presidente da Comissão, que as licitantes
participantes estão regulares perante os cadastros do CNJ, CEIS e TCU, conforme pesquisa
realizada em atenção ao disposto no item 13.7. do instrumento convocatório.

Em seguida foram entregues os envelopes de �abilitação e Proposta que se encontravam
devidamente lacrados, os escritos neles contidos foram verificados e rubricados por todos os
presentes. Dando continuidade, o Presidente da Comissão avisou que procederia com a
abertura dos envelopes de nº 1 contendo os documentos de habilitação, que foram rubricados
pela Comissão e demais presentes em todas as folhas documentais contidas em cada dos
envelopes, analisando os mesmos para confirmar se atendiam as exigências do ato
convocatório.
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A CPL verificou que a licitante J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME,
atendeu perfeitamente a todos os requisitos de habilitação exigidos pelo edital do certame em
questão.

Desta forma, da análise da documentação apresentada, a Comissão, decide por HABILITAR a
licitante J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME. Por ser esta a única
concorrente do certame, passamos para a fase de proposta de preços.

Ato contínuo, foi aberto o envelope de proposta e, constatou-se a seguinte classificação
provisória:

1° J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, com proposta no valor
global de R$ 217.636,18 (duzentos e dezessete mil seiscentos e trinta e seis reais e dezoito
centavos);

Verificou-se que na proposta de preços apresentada pela licitante, não fora apresentado a
composição unitária dos preços, porém tal item não consta como obrigatório no edital da
presente Tomada de Preços. Portanto, a fim de garantir maior segurança e lisura ao certame,
solicitamos que a empresa J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME,
nos apresente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas as composições supracitadas.

Ao final, ficaram os presentes informados de que as propostas apresentadas passarão por
análise do Departamento de Engenharia, o qual emitirá Parecer Técnico acerca do conteúdo
das mesmas, logo após o resultado do certame será divulgado em Diário Oficial, bem como em
nosso site, a fim de dar ciência aos interessados.

Cientes de que o Responsável técnico indicado na documentação de habilitação deve ser o
mesmo a executar a obra licitada e a comprovação de vínculo deve ser apresentado no ato da
Assinatura do Contrato, conforme item 17.3 do edital Tomada de Preços 009/2020. Nada mais
havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão
e pelos licitantes presentes.

Cristian dos Santos Perius
Presidente da CPL

Adriano Conceição de Paula
Membro da CPL

Wender de Souza Barros
Membro da CPL
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J.A. TAVEIRA ENGEN�ARIA E CONSTRU�ÕES EIRELI – ME
Licitante
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