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ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013  
 

 

Aos 13 (treze) dias do mês de janeiro de 2014, às 09h30min, reuniu-se a Subcomissão de 

Licitação, constituída pela Portaria n° 011/2013, conforme disposto nos arts. 1° e 3° e seu 

Parágrafo único, do Decreto Municipal nº 794, de 07/02/2013, Decreto Municipal nº 4397, 

de 10/2013 e Decreto Municipal nº 4778, de 11/2013, para na forma da lei proceder à 

abertura da Tomada de Preços em epígrafe, objeto do processo nº 51015479/2012, oriundo 

da Secretaria Municipal de Educação - SME, destinado à Contratação de empresa 

especializada em obras e serviços de engenharia para construção do CMEI de módulo 

padrão, no Setor Morada do Sol, nesta capital, para atender a Secretaria Municipal de 

Educação, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. A 

presente Tomada de Preços teve sua divulgação realizada através de publicação nos jornais; 

Diário Oficial do Município, edição do dia 13/12/2013; Diário Oficial da União, edição do 

dia 13/12/2013; jornal “O Popular”, edição do dia 13/12/2013 e no site desta Prefeitura, no 

dia 13/12/2013. No endereço, prazo e horário estabelecidos nos dados do Edital, a 

Subcomissão deu início aos trabalhos, onde compareceram as empresas: 1 – Geo Engenharia 

Ltda., CNPJ 03.956.712/0001-77, representada pela Srª. Jennyffer de Oliveira Freitas, CPF: 

029.954.221-19; 2 – MPA Construtora Ltda., CNPJ 26.692.780/0001-71, representada pelo 

Sr. Mauro Lopes Santana, CPF: 242.359.111-04; 3- Jose Maria de Macedo e Cia Ltda., 

CNPJ 05.647.883/0001-40, representada por Isque Pereira de Macedo, CPF: CPF: 

564.236.161-91; 4 – Construir Construções e Projetos Ltda., CNPJ 11.037.575/0001-03, 

representada pelo Sr. Jose Sergio Fernandes, CPF: 040.125.021-07.  Inicialmente foram 

abertos os envelopes contendo as “Documentações”, as quais foram vistadas pela 

Subcomissão e representantes presentes. As empresas Geo Engenharia Ltda., MPA 

Construtora Ltda., Jose Maria de Macedo e Cia Ltda., e Construir Construções e Projetos 

Ltda., comprovaram sua condição de empresa de pequeno porte e/ou microempresa. Após 

análise dos Atestados de Capacidade Técnica e das Documentações, a Subcomissão em 

conformidade com o edital, princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade decide pela 

Habilitação das empresas 1- Geo Engenharia Ltda., 2- MPA Construtora Ltda., 3- Jose 

Maria de Macedo e Cia Ltda., e 4- Construir Construções e Projetos Ltda. Encerrada a fase 

de habilitação, a Subcomissão consultou aos licitantes presentes sobre a possível abertura 
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dos envelopes de proposta de preço nesta mesma sessão, e havendo a concordância de todos, 

estes abrem mão do prazo recursal a que tem direito a esta fase. Dando seguimento aos 

trabalhos, a Subcomissão procedeu à abertura dos envelopes de proposta de preço das 

empresas Habilitadas, para conhecimento dos preços, condições e rubrica. Sendo que, a 

empresa Geo Engenharia Ltda., ofertou proposta no valor global de R$ 1.310.856,97 (um 

milhão, trezentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos); a 

empresa MPA Construtora Ltda., ofertou proposta no valor global de R$ 1.408.060,95 

(um milhão, quatrocentos e oito mil, sessenta reais e noventa e cinco centavos); a empresa 

Jose Maria de Macedo e Cia Ltda., ofertou proposta no valor global de R$ 1.371.415,93 

(um milhão, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e três 

centavos); e a empresa Construir Construções e Projetos Ltda., ofertou proposta no valor 

global de R$ 1.355.238,42 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e 

oito reais e quarenta e dois centavos). As Propostas de Preços serão julgadas posteriormente 

e dado publicidade conforme determina a Lei.  Concluída esta fase e nada mais havendo a 

relatar, esta Subcomissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que após lida e 

achada em conforme, vai assinada pelos membros da Subcomissão e licitantes presentes, 

ficando desde já os autos com vistas franqueados aos interessados. Esta ata será afixada no 

quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios para conhecimento dos interessados 

e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei. 

 

 
    Lucíula Santana dos Santos Ferreira                    Henriques Moreira Turíbio 

                       Membro                                                         Membro 

 

 
           Luiz Paixão Flores Filho                                   Maria do Carmo Marques de Sousa 

                     Membro                                                                     Membro 

 

 

1- Geo Engenharia Ltda.__________________________________________________ 

 

2- MPA Construtora Ltda. ________________________________________________ 

 

3- Jose Maria de Macedo e Cia Ltda. ________________________________________ 

 

4- Construir Construções e Projetos Ltda. ____________________________________ 


