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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DESTINADA A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2016 - CUJO OBJETO É A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E
REVITALIZAÇÃO DO MURO DO ENTORNO DO PARQUE ZOOBOTANICO DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO
GOELDI
Ata de abertura da sessão pública, realizada as dez horas do dia dezenove de outubro de dois mil e dezesseis, na
Sala de Licitações, localizada no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emilio Goeldi - MPEG, localizada na
Avenida Magalhães Barata, 376, Bairro São Braz, Belém — Para, com a presença da Comissão Permanente de
Licitação (CPL) do Museu Goeldi, composta por Carlos Augusto Monteiro da Silva (Presidente) Marly Tereza
Lameira da Silva (Membro) e Dilson Augusto de Araújo Junior (Membro), conforme Ordem Interna n° 035/2016, e
dos representantes credenciados das empresas: Masoller & Ladislau Construções Ltda-ME. Estiveram ausentes
os representantes das empresas Trasnvipe Ltda-ME, L & M Engenharia Ltda-EPP, A. J. Projetos e Construções
Ltda-EPP e VS Engenharia Ltda-EPP. A presente sessão pública objetiva realizar a divulgação do resultado do
julgamento das propostas de preços referentes a Tomada de Preços n°001/2016, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada na execução do serviço de recuperação e revitalização do muro do entorno do
Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emilio Goeldi.
Aberta à sessão, a Comissão Permanente de Licitação (CPL), inicialmente, passou a tratar sobre os pedidos de
correções, formulados pela própria CPL, nas planilhas das empresas Masoller & Ladislau Construções Ltda-ME e
L & M Engenharia Ltda-EPP, conforme consta na Ata da sessão pública do dia treze de outubro de dois mil e
dezesseis. Pois bem, uma vez concedido o prazo para que as referidas empresas reapresentassem as suas
propostas de preços com as devidas correções em suas planilhas, e tendo, esse prazo, se findado as 1700 horas
do dia dezessete de outubro de dois mil e dezesseis, verificou-se que somente a empresa Masoller & Ladislau
Construções Ltda-ME atendeu a solicitação da CPL.
Desse modo, considerando o exposto, essa Comissão Permanente de Licitação, com base nos subitens 10.6 e
10.6.1 e 10.6.2. do Edital, comunica a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa L & M Engenharia LtdaEPP, por conter erros em suas planilhas, que não foram corrigidos no prazo concedido pela CPL. Para constar,
assim dispõem os incisos acima referidos:
10.6.

Sera desclassificada a proposta que:

10.6.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.6.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
Portanto, uma vez comunicada a desclassificação da proposta da empresa L & M Engenharia Ltda-EPP, a CPL
comunica que as demais empresas, quais sejam, Masoller & Ladislau Construções Ltda-ME, Transvipe Ltda-ME,
A. J. Projetos e Construções Ltda-EPP e VS Engenharia Ltda-EPP tiveram suas propostas de pregos
CLASSIFICADAS, declarando vencedora no certame a empresa Masoller & Ladislau Construções Ltda-ME,
por ter oferecido o menor prego, a saber: R$ 68.072,50 (Sessenta e oito mil, setenta e dois reais e
cinquenta centavos). As demais empresas foram classificadas na seguinte ordem:
2a
3a
4a

Colocada: Transvipe Ltda-ME, com o valor de R$ 73.194,69;
Colocada: A. J. Projetos e Construções Ltda-EPP, com o valor de R$ 77.347,25;
Colocada: VS Engenharia Ltda-EPP, com o valor de R$ 79.733,70.

Em seguida, a CPL informou que o resultado do julgamento das propostas sera publicado no DOU. Após isso,
franqueou-se a oportunidade para que as empresas licitantes presentes se manifestassem quanto a algum aspecto
referente a presente fase licitatória, inclusive sobre o interesse em interpor recursos, no entanto, nenhuma das
licitantes presentes quis se manifestar. Em seguida, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação deu por
encerrada a sessão pública, informando que os autos da presente Tomada de Pregos n° 001/2016 serão
encaminhados, após o término da fase recursal e do julgamento de eventual (ais) recurso (s), se for o caso, para
o Senhor Diretor do Museu Paraense Emilio Goeldi para fins de homologação do certame Licitatório e adjudicação
do objeto a empresa declarada vencedora. Nada mais restando, esta Ata vai assinada pelos licitantes presentes e
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, tendo sido entregue uma via para cada representante das
empresas licitantes presentes, dando-se por
errada a sessão as dez e doze minutos, horário local.
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