
 

 
 

TERMO DE JULGAMENTO – PROPOSTA - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-09-PMI. 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JARBAS GONÇALVES 

PASSARINHO-LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO- JOSÉ INOCENTE JUNIOR-

LOCALIZADA NO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. 

 

 

Aos 20 dias de Janeiro de 2022, as 08hs30min,  reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, estando presentes os membros: ALINE SILVA 

DA CUNHA - Presidente, ALICE DE SOUZA DAMACENO - Secretário(a), INACIO DOS 

SANTOS SILVA - Membro, GILDECI PEREIRA REIS - Membro, para proceder o julgamento das 

propostas de preços das licitantes habilitadas no  processo licitatório  n
o
 2/2021-TP-09-PMI, na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL: JARBAS GONÇALVES PASSARINHO-LOCALIZADA NA SEDE DO 

MUNICÍPIO- JOSÉ INOCENTE JUNIOR-LOCALIZADA NO DISTRITO DE CRUZEIRO DO 

SUL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. O julgamento se deu sobre as propostas das empresas J. 

EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI, RA & ENGENHARIA LTDA e DATASOL 

ENGENHARIA LTDA. O trabalho da Comissão iniciou-se com análise do parecer técnico enviado 

pelo departamento de engenharia, e ainda uma carta de desistência apresentada pela empresa RA & 

ENGENHARIA LTDA sobre o lote (1) um. 

 

1- RESUMO 

 

 Aos 14/01/2022 (Quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois),  reuniu-

se a Comissão de Licitações da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estando presentes os 

membros: ALINE SILVA DA CUNHA - Presidente, ALICE DE SOUZA DAMACENO - 

Secretário(a), INACIO DOS SANTOS SILVA - Membro, GILDECI PEREIRA REIS - Membro, 

para proceder a abertura e ainda representando o corpo técnico os engenheiros civil, HEINS 

ALFRED LOEBENS e LORRAN MOREIRA referente ao processo licitatório  n
o
 2/2021-TP-

09FME, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO 

FUNDAMENTAL: JARBAS GONÇALVES PASSARINHO-LOCALIZADA NA SEDE DO  

MUNICÍPIO- JOSÉ INOCENTE JUNIOR-LOCALIZADA NO DISTRITO DE CRUZEIRO DO 

SUL,ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.  À presente abertura compareceram as licitantes: J. 

EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI, representado por TIAGO PEREIRA COSTA, RA & 

ENGENHARIA LTDA, representado por ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA, 

DATASOL ENGENHARIA LTDA, representado por CESAR AUGUSTO DE SOUZA BARBOSA 

JUNIOR.  

 O trabalho da comissão iniciou-se com o recebimento do credenciamento e dos envelopes 

contendo as propostas de preços e o recolhimento da assinatura na lista de presença, das licitantes 

presentes à sessão. Em seguida , foram abertos os envelopes contendo as propostas e as mesmas 

rubricadas pelos membros da comissão e pelos representantes presentes. Após a análise de todas as 

propostas das licitantes participantes do presente certame, a presidente abriu o espaço para que cada 

empresa pudessem expor os seu apontamentos quanto a proposta  de ambas as empresa participante. 



 

 
 

 A presidente perguntou aos presentes se havia algum questionamento, logo em seguida a 

empresa a empresa DATASOL ENGENHARIA não se manifestou e disse não ter nenhum 

apontamento referente às propostas. 

 A empresa R & A ENGENHARIA solicita o direito de gozar da lei de micro e pequenas 

empresas. 

 A empresa J. EUZEBIO também declarou que não tem nenhum apontamento a colocar 

referente às propostas apresentadas. 

 Ambas as propostas serão analisadas pelo setor de engenharia para análise e parecer técnico.   

Fica determinado as empresas enviarem as planilhas em arquivo no e-mail da CPL 

itupiranga.licita@gmail,com, e também o resultado final. 

 

 

2- DECISÃO 

 

Para análise e decisão do presente caso é oportuno que fique claro que o julgamento das propostas se 

tratar exclusivamente de conhecimentos técnicos (engenharia) a comissão reconhece o parecer 

emitido pelo setor compete.  

Portanto diante de todo o exposto e do pedido de desistência da empresa acima mencionado e por se 

tratar de empresa de pequeno porte, na certeza de ter cumprido todos os requisitos que prevê que as 

licitações devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade ou igualdade, moralidade e o 

atendimento a Lei 8666/93 e a Lei 123, e ainda tudo o que preceituou o instrumento convocatório, 

DECIDIMOS pela CLASSIFICAÇÃO da Proposta mais vantajosa da empresa J. EUZEBIO para o 

Lote 1 e a empresa R & A ENGENHARIA para o lote 2, por atender o requisito do edital “menor 

preço” e das Legislações em vigor, sem causar nenhum dando a administração. Para tanto 

informamações que a empresa classificada R & A ENGENHARIA deverá atender todas as 

recomendações conforme parecer técnico e apresentar uma nova proposta realinhada. 

Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos 

representantes presentes. 

 

 

 

Comunique-se aos interessados. 

 

Itupiranga – PA, 20 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

ALINE SILVA DA CUNHA 

Presidente 
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