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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES DA TOMADA DE 

PREÇOS Nº. 001/2020-CMS 

 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, no Plenarinho da Câmara 

Municipal de Santarém, situada na Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001, bairro do 

Aeroporto Velho, às nove horas, reuniu-se a Sra. Presidente e os membros da 

Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 013/2020 de 29 de 

janeiro de 2020, para em atendimento às disposições contidas na Lei 8.666/93, 

realizar os procedimentos relativos a Tomada de Preços nº 001/2020-CMS, que tem 

como objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada para 

Ampliação da Ala 02 e Reforma dos Banheiros da sede da Câmara Municipal de 

Santarém-PA, conforme Termo de Referência. Registramos que ao todo 10 (dez) 

empresas retiraram o Edital: PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA, INDUCON  EIRELI, 

ENGENHARIA RANIERI, RECON CONSTRUTORA E ENGENHARIA, CONTAP 

CONSTRUTORA LTDA, CARVALHO ENGENHARIA LTDA, MONTEIRO E 

BARREIRA LTDA, IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, PROJEÇÃO 

ENGENHARIA EIRELI – EPP, M R LEAL LEITE EIRELI e NOVEL ENGENHARIA 

LTDA - ME. 

 

Aberta a sessão se fez presente as empresas PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA 

EPP, que se faz representar pelo Sr. Marcelo Alby Simão de Miranda, CREA nº 

10.634D/PA; CARVALHO ENGENHARIA LTDA, que se faz representar pelo Sr. 

Paulo Sérgio Pinheiro de Carvalho, Carteira de Identidade nº 3438D/PA CREA; 

INDUCON EIRELI, que se faz representar pela Sra. Maria Ivone Carvalho Santos, 

Carteira de Identidade PA-011308/O-2 CRC; RECON CONSTRUÇÃO 

ENGENHARIA, que se faz representar pelo Sr. Renan Ferreira Nunes, Carteira de 

Identidade nº 1514114232 CREA; MONTEIRO E BARREIRA LTDA, que se faz 

representar pelo Sr. Carlos Eduardo de Sousa Barreira, CNH 06869071765; M R 

LEAL LEITE EIRELI, que se faz representar pelo Sr. Marcos Rafael Leal Leite, CNH 

06324677280; IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, que se faz 

representar pela Sra. Brenda Larisse Sousa Tavares, Carteira de Identidade nº 

7395687; PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA, que se faz representar pelo Sr. Nilson 

Peixoto dos Santos, Carteira de Identidade nº 4301825 2via. Às 09h e 42 min, foi 

encerrado o credenciamento. 

 

Ato continuo, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) passou ao recebimento dos 

envelopes de proposta financeira e habilitação, estando todos lacrados. Em seguida 

passou a abertura do envelope de habilitação.  

Foi oportunizado a todos os licitantes a rubrica e exame da documentação de 

habilitação. Às 11:53hs, foi oportunizado para as empresas se manifestarem sobre a 

documentação de habilitação. O representante da empresa RECON CONSTRUÇÃO 
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ENGENHARIA, manifestou que a empresa MONTEIRO E BARREIRA LTDA 

apresentou o balanço com informações contraditórias; a empresa IGF 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP deixou de apresentar a declaração do 

contador e que a empresa M R LEAL LEITE EIRELI deixou de apresentar toda a 

qualificação técnica. O representante da empresa PROJEÇÃO ENGENHARIA 

manifestou que as empresas MONTEIRO E BARREIRA LTDA e INDUCON EIRELI 

deixaram de apresentar as fichas curriculares, estando em desacordo com o item 

9.6.5. Suspende-se a sessão às 12:30h com retorno para as 14:00h. O representante 

da empresa  PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA informa que não poderá retornar as 

14:00h e que lhe enviem a ata por e-mail. 

 

Ato contínuo, reiniciou-se a sessão às 14:00h. Informamos que o representante da 

empresa M R LEAL LEITE EIRELI, não mais compareceu. Da análise dos documentos 

de habilitação das empresas PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA, CARVALHO 

ENGENHARIA LTDA, RECON CONSTRUÇÃO ENGENHARIA,  PEIXOTO 

CONSTRUTORA LTDA entende a CPL que os licitantes preencheram as exigências 

descritas no edital referente a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação 

econômico-financeira, qualificação técnica pertinente ao objeto da licitação, assim 

como as demais declarações e exigências, decidindo a CPL pela HABILITAÇAO das 

mesmas, ficando aptas a prosseguirem a fase seguinte do certame. Quanto às 

empresas INDUCON EIRELI, MONTEIRO E BARREIRA LTDA e IGF 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP entende a CPL pela HABILITAÇÃO 

das mesmas. Vejamos: a empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP 

apresentou no corpo de seu balanço a declaração exigida. As empresas INDUCON 

EIRELI e MONTEIRO E BARREIRA LTDA não apresentaram a ficha curricular. 

Porém, de conformidade com o Acórdão do Tribunal de Contas da União de nº 

029.366/2011-9, Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 2.056/2008 – Plenário, 

Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 2.404/2009 – Segunda Câmara, entende 

a CPL que a exigência de currículo não é prevista no artigo 30, § 1º, onde se exige 

atestado de capacidade técnica e não de currículo. Também se trata de cláusula sem 

aplicação direta na seleção de empresa passível de contratação e proposta mais 

vantajosa para a Administração. Portanto, em razão do exposto, decide a CPL 

HABILITAR as citadas empresas,  sempre buscando observar o princípio do 

formalismo moderado, não devendo predominar o rigor exagerado na apreciação dos 

documentos. De outra parte, não se pode esquecer que a licitação tem por fim, além 

de garantir a observância do Princípio Constitucional da Isonomia, propiciar à entidade 

licitante selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, visando sempre 

os princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Ampla Competição e da 

Supremacia do Interesse Público. Com isso a inabilitação das empresas interessadas 

por não terem apresentado o currículo do responsável técnico, não merece ser 

determinante para restrição da competição. Quanto à empresa M R LEAL LEITE 
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EIRELI é INABILITADA POR DEIXAR DE APRESENTAR TODA A PARTE 

TÉCNICA.   

 

Em seguida foi oportunizado a intenção de interposição de recursos. Os 

representantes das empresas presentes, declinaram da intenção de interpor recurso. 

Inicialmente, a Comissão Permanente de Licitação rubricou as propostas e logo em 

seguida oportunizou a rubrica das propostas aos licitantes. Registramos o valor das 

propostas, onde a empresa PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA EPP, apresentou o 

preço de R$ 409.910,90 (quatrocentos e nove mil novecentos e dez reais e noventa 

centavos); CARVALHO ENGENHARIA LTDA, apresentou o preço de R$ 390.924,93 

(trezentos e noventa mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos); 

INDUCON EIRELI, apresentou o preço de R$ 406.845,46 (quatrocentos e seis mil, 

oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos); RECON 

CONSTRUÇÃO ENGENHARIA, apresentou o preço de R$ 370.244,49 (trezentos e 

setenta mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos); 

MONTEIRO E BARREIRA LTDA, apresentou o preço de R$ 395.007,33 (trezentos e 

noventa e cinco mil, sete reais e trinta e três centavos); IGF CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI-EPP, apresentou o preço de R$ 390.352,39 (trezentos e noventa 

mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos); PEIXOTO 

CONSTRUTORA LTDA apresentou o preço de R$ 381.391,36 (trezentos e oitenta e 

um mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos). O representante da 

empresa MONTEIRO E BARREIRA com relação às empresas IGF CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS EIRELI-EPP, RECON CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, CARVALHO 

ENGENHARIA LTDA e PEIXOTO CONSTRUTORA, manifestou que as mesmas na 

composição de BDI apresentaram que são optantes pelo CPRD DE 4,5%, sendo 

necessária a comprovação do pagamento do mesmo na proposta financeira. Que será 

repassado ao técnico para análise. Que a empresa RECON se manifesta que está de 

acordo com a Lei nº 13.161/2015, onde a contribuição de CPRD fica alíquota de 4,5% 

para empresas optantes de desoneração. De igual forma se manifestam IGF 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP e CARVALHO ENGENHARIA LTDA. Ato 

contínuo, entregou as propostas ao arquiteto Dilson Quaresma. Em decorrência da 

necessidade minuciosa das propostas, suspende-se a presente sessão, ficando 

desde já todos cientes que a sessão para resultado final será dia 16.10.2020 às 09:00 

no Plenarinho. 

Como nada mais a haver se tratado, determinou o Presidente o encerramento da 

sessão as 16:32h, lavrando a respectiva ata que depois de lida vai assinada por todos 

os presentes. Ciente todos os presentes. 
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Cláudia Regina Queiroz Reis                                                                           
Presidente da CPL 

 
 
 

Margarida Andréia Alves de Sousa                                                                           
Membro da CPL 

 
 
Rosidelma Cerqueira de S. dos 
Santos 
                  Controle Interno 

  
 

Sônia Maria Ribeiro da Silva 
Membro CPL 

 

 

José Dilson Quaresma           Maria Ivone Carvalho Santos 

       CREA A4563-2                 PA-011308/O-2 CRC 

 

 

 

Marcelo Alby Simão de Miranda    Paulo Sérgio Pinheiro de Carvalho 

CREA nº 10.634D/PA     3438D/PA CREA 

 

 

 

Renan Ferreira Nunes       Carlos Eduardo de Sousa Barreira 

1514114232 CREA     CNH 06869071765 

 

 

Brenda Larisse Sousa Tavares     

Carteira de Identidade nº 7395687           
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