
 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PATRÍCIO, COM VIAS A APRECIAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS E PROPOSTAS DOS LICITANTES PREVIAMENTE 

CONVIDADOS PARA PARTICIPAREM DO PROCESSO LICITATORIO N ° 020/20 

EDITAL TOMADA DE PREÇO N°002/20. 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto do ano de 2020, às 07:00hs, fizeram presentes os 

membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL, na sede da Prefeitura Municipal de 

São Patrício, sito na Rua Maria Tavares de Andrade, S/N, Setor Bouganville, em São Patrício, 

Goiás, bem como os licitantes interessados em participarem do procedimento licitatório na 

modalidade TOMADA DE PREÇO N° 002/2020, expedido em 24 de julho de 2020, cujo 

objetivo é a Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviço de 

execução sob o regime de empreitada Global, pelo menor preço global, por administração 

indireta, para  Execução da obra de pavimentação asfáltica A Execução Global das obras de: 

I) 29.739,00 m2 de pavimentação com tapa buraco com PRÉ misturado à FRIO-PMF e micro 

revestimento em diversas vias no município de São Patrício-GO mediante o regime de 

empreitada global por item, por administração indireta, conforme especificações constantes 

no Memorial Descritivo, Aberta a reunião no horário estipulado, pelo Presidente da CPL, 

constatou a participação dos seguintes licitantes: 

1) MORAES E ARANTES E LOCACOES LIMITA EPP, CNPJ 22.726.139/0001-50, 

estabelecida na Rua 37 s/n, QD. 14, LT. 04, SETOR RIALMA II, NA CIDADE DE 

RIALMA, CEP 76.310-000, neste ato representado pelo seu procurador: PATTRICK 

WELLINGTON FERREIRA CHAGAS, brasileiro Solteiro, Engenheiro civil, RG 

5753890 SSP-GO, CPF n° 043.963.411-30, residente e domiciliado a Rua A, qd. F, lt. 

92, s/n, setor Jardim Reinaldo, na cidade Nova Gloria. 

 

Nesse instante foi informado aos presentes que o motivo dos trabalhos, era a apreciação das 

propostas com vista a Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de 

serviço de execução sob o regime de empreitada Global, pelo menor preço global, por 

administração indireta, para  Execução da obra de pavimentação asfáltica A Execução Global 

das obras de: I) 29.739,00 m2 de pavimentação com tapa buraco com PRÉ misturado à FRIO-

PMF e micro revestimento em diversas vias no município de São Patrício-GO mediante o 

regime de empreitada global por item, por administração indireta, conforme especificações 

constantes no Memorial Descritivo. 

Inicialmente, procedeu a leitura do Edital com todos os esclarecimentos necessários. 

Concluída a leitura, iniciou o recebimento pela CPL dos envelopes dos licitantes presentes 

necessários à habilitação e propostas, de acordo com o estabelecido no Edital, onde foram 

apresentados e recebidos os envelopes, contendo a documentação exigida dos licitantes e os 

envelopes, contendo as propostas apresentadas pelos interessados. Aberto os envelopes, 

pertinente a fase de credenciamento e habilitação, constatou-se pelos integrantes da CPL e 

pelos presentes, que a Empresa: MORAES E ARANTES E LOCACOES LTDA EPP, CNPJ 

22.726.139/0001-50, estabelecida na Rua 37 s/n, QD. 14, LT. 04, SETOR RIALMA II, NA 

CIDADE DE RIALMA, CEP 76.310-000, neste ato representado pelo seu procurador: 

PATTRICK WELLINGTON FERREIRA CHAGAS, brasileiro Solteiro, Engenheiro civil, 



 
RG 5753890 SSP-GO, CPF n° 043.963.411-30, residente e domiciliado a Rua A, qd. F, lt. 92, 

s/n, setor Jardim Reinaldo, na cidade Nova Gloria, atendeu o estabelecido no Ato 

Convocatório, estando de conseqüência credenciada e habilitada, para prosseguir no certame.  

Aberto prazo para interposição de recurso quanto à fase de habilitação, deixaram de fazê-lo 

expressamente, uma vez que consignaram em termo de renuncia recursal, que passa fazer 

parte integrante da presente ata. Ultrapassada a fase de habilitação, não havendo recurso 

quanto a fase de habilitação, passou-se a apreciação dos envelopes das propostas, onde foi 

constatada pela CPL, Julgamento da proposta de preços item por item: Iniciou-se a análise das 

propostas de preços apresentada pelos licitantes, sendo os lances vencedores classificados da 

forma que segue: 

Item Quant. 

 

Descrição do Objeto 

 

MORAES E 

ARANTES 

CONSTRUTOR

A E 

LOCAÇÕES 

EPP 

EMPRESA 

VENCEDORA 

 

 

 

Únic

o 

 

 

 

29.739,00 m2 

Execução Global das obras de: I) 29.739,00 

m2 de pavimentação com tapa buraco com 

PRÉ misturado à FRIO-PMF e micro 

revestimento em diversas vias no município 

de São Patrício-GO mediante o regime de 

empreitada global por item, por 

administração indireta, conforme 

especificações constantes no Memorial 

Descritivo 

 

 

 

 

R$ 513.534,88 

 

 

 

MORAES E 

ARANTES 

CONSTRUTORA 

E LOCAÇÕES 

EPP 

 

Assim segue: 

Proponentes LICITANTE ITENS/ÚNICO Total R$ 

01 MORAES E ARANTES 

CONSTRUTORA E LOCAÇÕES 

EPP 

TODOS R$ 531.534,88 

Total geral>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 513.534,88 

 

Após a análise das propostas, a CPL declarou por vencedora do certame a Licitante, 

MORAES E ARANTES E LOCACOES LIMITA EPP, CNPJ 22.726.139/0001-50, 

estabelecida na Rua 37 s/n, QD. 14, LT. 04, SETOR RIALMA II, NA CIDADE DE 

RIALMA, CEP 76.310-000, no valor total de R$ 513.534,88 (quinhentos e treze mil, 

quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) do único Item, 

oferecendo a maior qualidade e menor preço nos objetos solicitados no Edital 

002/2020. Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a 

publicação do resultado no Placar de Avisos e Publicação da Prefeitura Municipal de 

São Patrício, Goiás, no local de costume, para efeito de ciência e intimação dos 

interessados. Na oportunidade todos os licitantes renunciam expressamente o direito 

de opor recursos. Findo o prazo recursal, expeça-se o Termo de Adjudicação e em 



 
seguida após parecer jurídico remeta-se os autos ao Senhor Prefeito para 

Homologação. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a 

presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão. 

São patrício –Go., 14 de agosto de 2020 

 

 

 AMANDA CRISTINA LIMA CAIXETA 

   Presidente de Licitação 

GASPAR ABREU DE SÁ                                                                                                                                                                                                                 
Membro da CPL 

 

 

 

CELIO FRANCA ATAIDES 

Membro da CPL 

 
 
 
 
 
 

 
  MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EPP 

CNPJ sob o nº 22.726.139/0001-50 
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