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Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 

nove horas, na sede da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, reuniu-se a Comissão Permanente 

de Licitação, composta por Leidemar Coelho Ribeiro, Presidente, Eliandro Victor Zancanaro 

e Rodrigo Madrona de Souza, membros. Aberta a sessão, o presidente da CPL informa que 

após analisadas as documentações de habilitação das proponentes e a publicação do resultado 

do julgamento de habilitação onde foi inabilitada a empresa Gilvano da Silva de Bairros 

Eirelli - ME e habilitada a empresa: HBJ Monteiro Serviços de Engenharia Eireli, não tendo 

sido manifestado interesse de recurso administrativo, por nenhuma licitante, passados por esta 

fase foi aberta a proposta da empresa. O Presidente da CPL Continuou a sessão onde houve as 

seguintes ocorrências:  

 

Ressaltamos que foi apresentado o envelope que estavam em poder da 

comissão de licitação devidamente lacrado ao representante da empresa presente na sessão de 

abertura da proposta, tendo sido constatado  pelo mesmo que o referido envelope proposta 

estava devidamente inviolado até a presente data. 

 

Na continuidade o Presidente da CPL abriu o envelope proposta da 

proponente o qual foi analisado pela Comissão Permanente de Licitação e licitante presente, 

onde houve a seguinte ocorrência: A empresa HBJ Monteiro Serviços de Engenharia Eireli, 

apresentou proposta para o certame com o valor global de R$ 57.384,31 (cinquenta e sete mil 

e trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos). 

 

Passados por esta fase o presidente da CPL, suspendeu a sessão por 

cinco dias úteis para que o engenheiro/arquiteto da empresa de engenharia contratada pela 

prefeitura analise a conformidade da proposta da empresa em conformidade com: Planilha 

Resumo, Planilhas Orçamentárias, Memória de Cálculo dos Quantitativos da Planilha, 

Composição de Custos, Cronograma Físico – Financeiro, Composição Analítica do BDI, 

ficando desde já marcada a data de 21 de Março de 2019, para a publicação do resultado do 

julgamento de classificação da licitante vencedora. Sem mais nada a constar ou declarar, o 

Presidente da CPL encerrou a sessão às dez horas e vinte minutos. Esta Ata será assinada pela 

Comissão: 

 

Presidente – Leidemar Coelho Ribeiro _______________________________________ 

Membro – Eliandro Victor Zancanaro _______________________________________ 

Membro – Rodrigo Madrona de Souza ______________________________________ 

Licitante – Rodrigo Mendes Gonçalves da Silva _______________________________ 


