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3ª ATA – ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS  
 

PROCESSO Nº 083/2016 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 
   

   Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro do ano de 2017, às 10:00 horas, na Sede da 

Prefeitura Municipal do Paulista, Superintendência de Licitações, situada na Praça Agamenon Magalhães, S/N, 

Centro, Paulista/PE, reuniu-se, em sessão aberta, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) de Obras, 

nomeada pela Portaria nº 335/2017, composta pelo presidente Giorgio Oliveira A. Cavalcanti e pelos 

membros Sérgio de Oliveira Santos, Ella Fabiana Drumond Dantas da Silva e Charleide Fernanda Macedo 

Nunes, para o abertura e julgamento do envelope de proposta de preços, relativos ao Processo nº 083/2016, 

Concorrência nº 001/2016, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DAS RUAS ARATUÍPE, CEILÃO, ALTEROSA, 

ALUINÓPOLIS E ALVINÓPOLIS, NO BAIRRO DA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO, PAULISTA/PE. A CPL iniciou 

a reunião registrando que não houve representação técnica por parte da Secretaria de Infraestrutura desta 

municipalidade (SEIN), logo, não haverá julgamento da proposta de preços nesta sessão, ficando a mesma 

apenas para a abertura do envelope de proposta de preços, bem como apreciação e rubrica nas 

documentações da licitante habilitada. Registrou-se também que participaram da abertura da sessão o 

representante da empresa PLANCON PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, através do Sr. 

Hercules Gomes dos Santos Junior, Identidade nº 3222802 SSP/PB e o representante da empresa 

CONSTRUTORA JMS LTDA, através Sr. Joaquim Inácio da Silva Pinto Cabral, Identidade nº 2730022 SSP/PB 

que participou como ouvinte, o mesmo solicitou a devolução de seu envelope de proposta e vistas a proposta 

da empresa PLANCON. Diante os fatos, o presidente da CPL deu inicio aos seus atos, procedendo com a 

abertura do envelope de proposta de preços da empresa PLANCON PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI e repassando os documentos para apreciação e rubrica. Em seguida, fez-se constar que a 

mesma apresentou sua proposta com o valor global de R$ 1.908.035,57 (Hum milhão, novecentos e oito mil, 

trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). O representante da CONSTRUTORA JMS se ausentou da 

sessão não mais retornando. O presidente da CPL, então, decidiu dar por encerrada a sessão e encaminhar os 

documentos da proposta de preços à Secretaria de Infraestrutura desta municipalidade, juntamente com os 

autos do processo, para que seja emitido parecer técnico demonstrando se a empresa atendeu aos critérios 

especificados no item 9 do edital. Após a devolução dos autos, a CPL procederá com o julgamento da 

Proposta de Preços e seu resultado será comunicado a licitante sem prejuízo de publicação no DOU, bem 

como por e-mail (com envio do arquivo desta ata) e/ou por telefone.  Não havendo mais nada a tratar, foi 

encerrada a reunião, da qual para constar eu, Giorgio Oliveira A. Cavalcanti, lavrei a presente ata que será 

assinada por mim, demais membros da CPL de Obras e participantes presentes. 
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