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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 001/2018/PMO/SEMPOF - REPETIÇÃO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de mão de obra 

para execução de sondagem da área do Hospital José Benito Priante e Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Felipe Patroni (Obra 01); Reforma do Posto 

Saúde do Repartimento (Obra 02). 

Ao primeiro dia do mês de março de 2018, às 09:00hs, reuniu-se a 

Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Óbidos, estando presentes os 

membros: Heranildo Maria Mouzinho da Silva Júnior - Presidente da CPL, Edilenon 

Pinto Vieira - membro, Francisco Barros da Silva - membro, Edna Soares Borges -

Membro e Marisa Mousinho Moda - Membro, de acordo com o Decreto n° 0142 de 01 

de fevereiro de 2018, para procederem a abertura referente ao processo licitatório 

supracitado, conforme descrito nesta ata de julgamento. O Presidente iniciou o certame 

dando boas vindas e agradeceu a participação do licitante na sessão. O Presidente da 

CPL recebeu os documentos relacionados ao Credenciamento e os envelopes com os 

documentos de habilitação e proposta procedendo às assinaturas dos mesmos. 

Passou aos procedimentos relativos à etapa de Credenciamento. onde não foi 

registrada nenhuma ocorrência. Assim a empresa proponente credenciada foi: 
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assou-se para a análise dos documentos de habilitação, e após análise por parte do 

Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação, verificou-se que o 

licitante apresentou suas documentações de acordo com as exigências do edital, desta 
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forma o Presidente da CPL declara a empresa habilitada. O Presidente da C 

perguntou ao licitante se concorda com a decisão e se pretende interpor recurso, o 

representante da Empresa respondeu que concorda com a decisão e não pretende 

interpor recurso. Passou para a fase de análise da proposta de preço. Durante a 

análise o Presidente da CPL e membros constataram que o proponente não 

apresentou sua proposta como exige o edital, pois apresentou planilha orçamentária e 

composição de custos unitário em desacordo com o que exige o termo de referência do 

edital. Desta forma, o Presidente da CPL desclassifica a proposta da empresa e tendo 

em vista que esta licitação está sendo repetida por haver sido deserta na primeira 

edição e com base no § 3°, do Art. 48 da Lei rf 8.666/93, o Presidente da CPL 

concede prazo de oito dias úteis para que a empresa apresente nova proposta 

devidamente corrigida, contudo marca o retorno para o dia 12/03/2018 devido o 

calendário de licitações do mês de março estar todo comprometido. O presidente 

perguntou ao licitante se concorda com as decisões tomadas ou se pretende interpor 

recursos, o licitante abdicou desse direito concordando com a decisão. Nada mais a 

tratar a sessão foi encerrada às 11:45h para constar tudo lavrado na presente Ata que 

após lida e aprovada segue assinada pelo Sr. Presidente da CPL, membros da 

Comissão e licitante. 
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