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Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às onze 

horas e trinta minutos, na sede da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação, composta por, Leidemar Coelho Ribeiro, Presidente, Sebastião 

Sampaio de Souza 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 foram habilitadas as empresas: J.C.M. Neto 

Construções Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 15.384.280/0001-56; Construnorte Construtora 

e Terraplanagem LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.392.373/0001-20, 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: 

 

Observação 1: O representante da empresa Construnorte Construtora 

e Terraplanagem LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.392.373/0001-20, não compareceu na sessão 

de abertura das propostas. 

 

Observação 2: O representante da empresa J.C.M. Neto Construções 

Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 15.384.280/0001-56, compareceu na sessão de abertura das 

propostas e apresentou a nova Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União. 

 

Na continuidade o Presidente da CPL abriu os envelopes propostas 

das proponentes habilitadas, onde houve as seguintes ocorrências:  

 

Empresa J.C.M. Neto Construções Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 

15.384.280/0001-56, 1ª colocada no certame apresentou proposta para o certame com o valor 

global de R$ 1.817.849,38 (um milhão oitocentos e dezessete mil oitocentos e quarenta e 

nove reais trinta e oito centavos); 

 

Empresa Construnorte Construtora e Terraplanagem LTDA, inscrita 

no CNPJ nº 09.392.373/0001-20, 2ª colocada no certame apresentou proposta para o certame 

com o valor global de R$ 1.844.830,20 (um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil 

oitocentos e trinta reais vinte centavos); 
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Passados por esta fase o presidente da CPL, suspendeu a sessão por 02 

(dois) 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 

informado ao licitante presente que no dia 16 de junho 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 doze horas e vinte e oito minutos. Esta Ata será assinada pelo 

licitante presente e pela Comissão: 

 

Presidente – Leidemar Coelho Ribeiro _______________________________________ 

Membro – Addo José Prado Silva ___________________________________________ 

Membro – Sebastião Sampaio de Souza ______________________________________ 

Licitante – José Cabral Menezes Neto _______________________________________ 

 


