
 
MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS 

Gabinete da Prefeita 
Prefeitura Municipal - Edifício Juscelino Kubitschek  

Avenida das Nações, nº 1919 - Bairro Centro, CEP 76.997-000 - (69) 3342-2671 
 

Departamento de Licitações e Contratos Administrativos – Comissão Permanente de Licitação 

Gabinete da Prefeita - CPL 

Ata nº 009/2020 

 

Tomada de Preços Nº. 007/2020 

 

PROCESSO Nº. 955/2020 

 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às onze 

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 

Addo José Prado Silva, 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 for habilitadas as empresas HBJ Monteiro Serviços de 

Engenharia Eireli inscrita no CNPJ nº 23.084.435/0001-67 e WD Empreendimentos Eireli, 

inscrita no CNPJ nº 18.243.833/0001-49, não tendo sido manifestado interesse de recurso 

administrativo, por nenhuma licitante, passados por esta fase foram abertas as propostas das 

empresas. O Presidente da CPL Continuou a sessão onde houveram as seguintes ocorrências:  

 

Ressaltamos que foram apresentados os envelopes que estavam em 

poder da comissão de licitação devidamente lacrado aos representantes das empresas 

presentes na sessão de abertura da proposta, tendo sido constatado pelos mesmos que os 

referidos envelopes propostas estavam devidamente inviolados até a presente data. 

 

Na continuidade o Presidente da CPL abriu os envelopes propostas 

das proponentes habilitadas, onde houveram as seguintes ocorrências:  

 

Empresa WD Empreendimentos Eireli, inscrita no CNPJ nº 

18.243.833/0001-49, 1ª colocada no certame apresentou proposta para o certame com o valor 

global de R$ 144.195,50 (cento e quarenta e quatro mil cento e noventa e cinco reais e 

cinquenta centavos); 

 

Empresa HBJ Monteiro Serviços de Engenharia Eireli inscrita no 

CNPJ nº 23.084.435/0001-67, 2ª colocada no certame apresentou proposta para o certame 

com o valor global de R$ 162.184,45 (cento e sessenta e dois mil cento e oitenta e quatro reais 

quarenta e cinco centavos); 

 

Passados por esta fase o presidente da CPL, suspendeu a sessão por 03 

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

prefeitura municipal de Cerejeiras – RO analise a conformidade da proposta da empresa em 

conformidade com: Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico – Financeiro, Composição 

de Custos Unitários, Planilha Resumo, Curva ABC, Composição Analítica do BDI, ficando 
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informado ao licitante presente que no dia 21 de maio de 2020, será publicado o resultado de 

julgamento de classificação da empresa. Sem mais nada a constar ou declarar, o Presidente da 

CPL encerrou a sessão às nove horas e quarenta minutos. Esta Ata será assinada pelo licitante 

presente e pela Comissão: 

 

Presidente – Leidemar Coelho Ribeiro _______________________________________ 

Membro – Eliandro Victor Zancanaro _______________________________________ 

Membro – Addo José Prado Silva __________________________________________ 

Licitante – Rodrigo Mendes Gonçalves da Silva ______________________________ 

Licitante – Wendell Rodrigues Oliveira Lima ________________________________ 


