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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018  

 
Às nove horas do dia vinte e cinco de maio 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° 279/2018, de 21 de Maio de 2018. 

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 serviços de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Profunda no Bairro Jardim 

Morumbi no Município de Pedra Preta – MT, mediante o regime empreitada por menor preço 

global conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, Orçamento Orientativo da 

Obra, Resumo do Orçamento, Cronograma Físico Financeiro, Composição do BDI e Quadro 

de Composição do Investimento - QCI – ANEXOS, os mesmos são parte integrante deste 

Edital, referente ao Convenio 829908/2016, os mesmos são parte integrante deste Edital. O 

aviso de abertura de licitação da Tomada de Preço nº 005/2018 fora publicado no dia 10 (dez) 

de maio de 2018 no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal, e dia 11 

(onze) de maio no site oficial da Prefeitura Municipal http://www.pedrapreta.mt.gov.br/, Jornal 

Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM, Jornal A TRIBUNA, Diário 

Oficial do Estado de Mato Grosso – DOE e no Diário Oficial da União – DOU. Compareceram 

as empresas: 1º - GRENCO MAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI- EPP CNPJ 16.941.912/0001-

06, representada pelo Sr. Douglas da Silva, RG 1846208-1; que apresentou os envelopes 

“Documentação” e “Proposta” na data e horário pré-estabelecidos. 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” das empresas, foi dada a análise das documentações pela Comissão e 

representante da empresa, para fazerem seus apontamentos. Aberto o envelope de 

“DOCUMENTAÇÃO”, foi verificada a documentação da Empresa: 1º - GRENCO MAIS DE 

CONSTRUÇÃO EIRELI- EPP, que apresentou todos os documentos requeridos em Edital 

ficando assim habilitada para a próxima fase do certame. Encerrada a fase de habilitação, 

iniciando-se a fase de julgamento da proposta. Após conferidos e rubricados o envelope de 

Proposta de Preço foi aberto, que lido em voz alta, evidenciou o seguinte valor: 1º  - GRENCO 

MAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI- EPP, proposta no valor R$ 593.062,70 ( Quinhentos e 

noventa e três mil, sessenta e dois reais e setenta centavos). Não houve manifestação a 

ser constatada em ata. Em seguida o a presidente da Comissão de Licitação perguntou ao 

representante da Empresa GRENCO MAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI- EPP se o mesmo 

tinha interesse em entrar com recurso, onde o mesmo relatou que não havia.  Em ato contínuo, 

depois de analisada, conferida e avaliada a Proposta de Preço apresentada pelo licitante 

presente, constatou-se que atende ao Edital Tomada de Preço nº 005/2018, e está apta a 

submeter-se ao julgamento. Utilizando dos critérios previstos no Edital, o tipo Menor Preço 

Global, a Comissão de Licitação DECLARA  

http://www.pedrapreta.mt.gov.br/
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vencedora a empresa 1º - GRENCO MAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI- EPP, perfazendo valor 

total R$ 593.062,70 (Quinhentos e noventa e três mil, sessenta e dois reais e setenta 

centavos ). 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, 25 de Maio de 2018. 
 
 
 
 

         

 Paula C. Moraes Pereira                Rejane Oliveira H. Santos      Valéria Paiva de Souza 
        Presidente da CPL                  Secretária da CPL                    Membro da CPL 
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