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ATA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 131/2017  

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2017 

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 09h00min, na Sede 

Administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção, em sessão aberta, situada à Rua Walterloo 

Prudente, 253, 2º andar, sala 202 - Setor Jardim Umuarama, nesta cidade, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação designada pela Portaria de número 009/2017-GAB de 02 de janeiro de 2017, o 

senhor Valdeon Alves Chaves (Presidente da CPL), Wilmar Marinho Lima (membro suplente) e 

Márcio Antonio Mota (membro), receberam os envelopes lacrados de habilitação e proposta de preço 

referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL VIÁRIA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, EM 

ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, executando-se tal objeto em regime de 

empreitada por menor preço global, conforme planilha de custo, memorial descritivo e cronograma 

físico financeiro, a pedido da Secretaria Municipal de Obras descrita no edital. Os avisos de licitação 

foram publicados no Diário Oficial da União seção 03, edição nº. 223 pág. 201; no Diário do Pará caderno 

Brasil B-10 e na Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA), sob a publicação de nº. 33502, pag. nº. 113 

protocolo nº 251506, ambos publicados em 22/11/2017. Fora também publicados no quadro de avisos 

desta Prefeitura, Câmara Municipal de Redenção, OAB/PA, TV SBT, Ministério Público do Estado do 

Pará, Ministério Público Federal, Polícia Federal, ambos publicados na data 22/11/2017, sendo 

disponível no site: www.redencao.pa.gov.br. Dando início à sessão a comissão permanente de licitação, 

deram boas vindas a todos os presentes e declarou que não mais serão admitidos novos proponentes. 

Em seguida a comissão recebe os envelopes 01 e 02 da empresa interessada presente, e pede para que o 

representante e os demais rubriquem. Ato contínuo passa-se para fase de análise de habilitação 

momento em que a comissão vai examinar as documentações da empresa presente, desta forma a 

comissão da continuidade a este certame licitatório em epígrafe o presidente declarou HABILITADA 

abaixo:  

EMPRESA PARTICIPANTE/CNPJREDENCIADA REPRESENTANTE 

ROTA SINALIZAÇÃO E IMPRESSÃO 

EIRELI - ME. 

CNPJ: 26.289.877/0001-38 Cristiano Pinto Xavier 

CPF: 410.765.752-34 

http://www.redencao.pa.gov.br/


 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

Logo após a Comissão prossegue com andamento da sessão passando para a fase de análise do envelope 

2 - proposta de preço, nesse momento a comissão da CPL, suspende o certame por quinze minutos para 

que o engenheiro civil o Sr. FRANCISCO CLEBER BRITO ROCHA JUNIOR CREA-121365462-9-MT 

possa analisar com mais cautela as Planilhas da empresa habilitada e se as mesmas estão de acordo com 

as normas da Planilha da Secretaria Municipal de Obras. Após análise feita, foi aprovada de acordo com 

os valores Lançados no mapa de apuração em anexo a ata. Em seguida a empresa ROTA 

SINALIZAÇÃO E IMPRESSÃO EIRELI - ME foi declarada vencedora com valor global R$ 160.450,60 

(Cento e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta reais, sessenta centavos). O presidente da CPL 

indagou aos presentes quanto à intenção de interposição de recursos. Ninguém se manifestou nada 

sendo declarado, informa que transcorrido o prazo legal, o processo será encaminhado à Assessoria 

Jurídica que divulgará seu parecer e repassará ao Prefeito Municipal, para homologação e contratação. 

Finalmente, dá por encerrada a reunião às nove horas e cinquenta minutos, eu, Marcio Antônio Mota, 

lavrei e assinei ___________________ a presente ata, seguida das assinaturas do presidente e demais 

presentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 
Valdeon Alves Chaves  

Presidente da CPL 
Portaria nº 009/2017 

 
 

   
 
 
 
 

                             
Marcio Antonio Mota              Wilmar Marino Lima 
         Membro                              Membro. (Suplente)            
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