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PROCESSO 119/2019      
 
TOMADA DE PREÇOS 07/2019 – PML 

 
ATA 02/2019 

 
Aos 12 (doze) dias do mês de novembro de 2019 às 10:00 horas, reuniram-se os Membros da 
Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de tornar público o resultado 
preliminar da fase de habilitação da presente Tomada de Preços, destinada à Contratação de 
Empresa de Engenharia para execução, com fornecimento de material, de Reforma Geral, 
compreendendo substituição da cobertura, substituição das janelas, pavimentação do pátio 
interno, pintura geral e construção de rampas e muros na EMEB Prof. Eduardo Pedro 
Amaral e, de execução de piso em grama sintética e fechamento com tela metálica na 
EMEB Santa Helena. Aberta a sessão, a Comissão inteirou-se das especificidades das análises 
desenvolvidas sobre a documentação apresentada pelas Participantes: VOLMIR PINHEIRO ME; 
THORMAKX CONSTRUTORA LTDA. EPP; BALMAR CONSTRUÇÕES LTDA. ME; 
CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.; SERVIÇOS DUARTE E FERREIRA LTDA. e J.N. 
MOMM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP. Pela análise, certificou-se que as 
empresas J.N. MOMM, EVOLUTA, BALMAR e THORMAKX, apresentaram todos os documentos 
exigidos, em plena vigência, sendo-as julgadas habilitadas para ambos os lotes licitados. E, a 
empresa: *DUARTE & FERREIRA – não atende ao subitem 16.5, não apresentou as notas 
explicativas requeridas no subitem 16.7, IV e apresentou as declarações de responsabilidade 
subscritas nos subitens 16.8.1, 16.8.2 e 16.8.3, sem assinatura, ficando-a, em consequência, julgada 
inabilitada. E, a empresa *VOLMIR PINHEIRO – não atende ao subitem 16.5 do edital, ficando, por 
conseguinte, inabilitada para o lote 2. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, da 
presente ata está-se encaminhando uma via por e-mail, às Licitantes, para manifestarem-se, se 
desejarem, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, que a lei lhes confere para interposição de 
recurso administrativo, consoante o disposto na letra “a”, inciso “I” do art. 109, da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a 
presente ata que vai devidamente assinada. 
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