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CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

 

 

Folha nº_____________ 

 

Rubrica:______________ 

LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO DE Nº. 001/2019 – CMP  

 

Ata de julgamento de abertura de proposta e 

julgamento.  

Aos dezoito dias do mês novembro de 2019 às 09:00horas, no prédio da Câmara Municipal de Placas, a 

Presidente da CPL Márcia de Sousa Fernandes e membros: Marta Oliveira Soares Rocha e Pedro Carlos da 

Silva juntamente com sua assessoria jurídica  reuniram-se em sessão, com a finalidade de julgar a as 

propostas de preços das empresas participantes do certame em vinte e oito de outubro de 2019 que diz 

respeito ao Processo de Licitação de modalidade de Tomada de Preços de nº 001/2019 – CMP, com objeto 

para Contratação de empresa para construção do novo bloco da Câmara Municipal de Placas sob regime de 

empreitada global na Câmara Municipal de Placas; 

Conforme julgamento constante em Ata de 04 de novembro de 2019, sob resultado: 

“Diante desta situação a comissão decide por habilitar a empresa 

ENGEMIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e inabilitar a 

empresa SO NORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E INSTALAÇÕES 

EIRELI, abrindo prazo para recurso de 5 dias.” 

 

A empresa inabilitada não recorreu da decisão, acatando, assim, a decisão da CPL. 

Diante disso, a comissão mantem sua decisão, de habilitar a empresa ENGEMIL CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI, fazendo a abertura de propostas de preços 

Na abertura dos envelopes de proposta de preços, a empresa ENGEMIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI ofertou o valor de R$ 216.051,23 (Duzentos e dezesseis mil e cinquenta e um reais e vinte e três 

centavos), analisando a proposta a comissão verificou que a proposta apresenta preços compatíveis aos 

preços orçados pela administração e estando conforme projeto, a comissão declara a empresa classificada; 

Fica declarada como vencedora do presente certame a empresa ENGEMIL CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI; 

O envelope da empresa SO NORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E INSTALAÇÕES EIRELI, fica lacrado e 

disponível para retirada. 

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ATA, lida e assinada por todos os 

presentes. 

     

 

 

_____________________________ 

Márcia de Sousa Fernandes  

Presidente da CPL 

 

 

_______________________     _____________________________ 

Pedro Carlos da Silva      Marta Oliveira Soares Rocha   

MEMBRO DE APOIO      MEMBRO DE APOIO 
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