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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018  
 

 

 
Às catorze horas do dia dezesseis de Abril do ano de dois mil e dezoito, na sede da Prefeitura Municipal 

de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, a Avenida Fernando Correa da Costa, nº. 940, Centro, nesta 

cidade de Pedra Preta reuniu-se a comissão de licitação, constituída através de ato do Prefeito 

Municipal por meio da Portaria n° 545/2017, de 20 de Outubro de 2017. O objetivo da referida reunião é 

proceder ao recebimento dos envelopes relativos à Tomada de Preço em epígrafe, que tem por objetivo 

a escolha da proposta mais vantajosa para a realização de obra de Reforma da Escola Marechal 

Rondon mediante o regime empreitada por menor preço global conforme especificações constantes no 

Memorial Descritivo, Orçamento Orientativo da Obra, Cronograma Físico Financeiro – ANEXOS, os 

mesmos são parte integrante deste Edital. O aviso de abertura de licitação da Tomada de Preço nº 

004/2018 fora publicado no dia 27 (vinte e sete) de Março de 2018 no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal, no site oficial da Prefeitura Municipal http://www.pedrapreta.mt.gov.br/  e Câmara Municipal, 

dia 28 (vinte e oito) de Março Jornal A TRIBUNA,  dia 28 (vinte e oito) de Março Jornal AMM. 

Compareceu a empresa 1º - MIGUEL SILVA SOUSA- CONSTRUÇÕES E REFORMAS - CNPJ: 

29.618.953/0001-08 que apresentou os envelopes “Documentação” e “Proposta” na data e horário pré-

estabelecidos, porém seu representante não apresentou o credenciamento, ficando assim a empresa 

sem representante no Certame Licitatório. Em seguida recolheram-se os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” da empresa presente que, após constatar sua integridade, 

passou à Comissão e aos presentes para que procedesse a rubrica dos mesmos. Após a fase de 

credenciamento, foi dado inicio a fase de habilitação, onde autorizou-se a abertura dos envelopes de 

“DOCUMENTAÇÃO”. Aberto os envelopes de “DOCUMENTAÇÃO”, foi verificada a documentação da 

Empresa: 1º - MIGUEL SILVA SOUSA- CONSTRUÇÕES E REFORMAS, que não apresentou o item 

7.2.2.5 – Alvará, que é a prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal relativo ao domicilio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto contratual. O licitante 

também não apresentou o item 7.2.3- Da qualificação Técnica, sendo 7.2.3.1 e 7.2.3.2. Em seguida 

verificou que o licitante não apresentou o item 7.2.4 e seus subitens da qualificação econômica 

financeira, tornando assim a empresa Inabilitada, não podendo passar para a outra fase do certame. 

Diante dos fatos, a Comissão declara o Certame Licitatório FRACASSADO. Nada mais havendo a ser 

tratado, dá-se por encerrada esta ATA, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão e 

pelos presentes. 

 
 

Pedra Preta - MT, 16 de Abril de 2018. 

 
_______________________ _________________________        _________________________ 

 Paula C. Moraes Pereira                Rejane Oliveira H. Santos        Luzane Francisca Gomes 
        Presidente da CPL           Secretária da CPL            Membro da CPL 
 

 

 
               ______________________________  

                      MIGUEL SILVA SOUSA 
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