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PROCESSO 166/2018  
TOMADA DE PREÇOS 19/2018 – PML 

ATA 01/2018 
 
Aos 11 (onze) dias do mês de outubro de 2018 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão de 
Licitação, com a finalidade precípua de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes a 
esta Tomada de Preços, destinada à Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de 
Serviços de Construção de Muro de Contenção e Melhorias no CEIM Maura de Pilar, com 
fornecimento de material. Antecedendo a abertura, o Presidente deu por exaurido o prazo estabelecido 
para entrega dos envelopes e procedeu ao credenciamento dos Representantes presentes. Para participar 
do certame, apresentaram envelopes as empresas: 
 BALMAR CONSTRUÇÕES LTDA. (35 fls) – representada por Adalberto José Marin; 
 J. N. MOMM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (62 fls) – representada por Joel Neto 

Momm. 
Aberta a sessão, a Comissão Permanente de Licitações, na pessoa do seu Presidente, expôs os 
procedimentos adotados para o julgamento desta Tomada de Preços. Prosseguindo, efetuou-se a abertura 
dos envelopes com a documentação de habilitação das Empresas, submetendo-a à rubrica pelos 
Membros da Comissão e à rubrica e exame pelos Representantes credenciados presentes. Em ato 
contínuo procedeu-se à análise da documentação, tendo-se verificado que ambas as empresas 
apresentaram toda a documentação exigida no Edital, sendo-as, em consequência, consideradas 
habilitadas. Colocada a palavra livre, ambos os representantes das empresas participantes manifestaram-
se concordando com a deliberação da Comissão, abrindo mão, de viva voz, do prazo legal previsto para 
efeito de recurso administrativo. Diante do exposto, a Comissão deliberou pela abertura dos envelopes 
com as propostas de preços, ficando a classificação, assim:  
 J.N. MOMM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA: R$ 42.946,76 
 BALMAR CONSTRUÇÕES LTDA: R$ 45.971,40 
Em ato contínuo submeteu-se as propostas de preços a rubrica pelos Membros da Comissão e a 
conferência pelos Representantes credenciados presentes, ficando a adjudicação condicionada ao 
parecer técnico lavrado pela Equipe Técnica, consoante subitem 19.2 do Edital. Para efeito de registro, 
de conhecimento e de publicidade, está se entregando uma via da presente ata, em mãos, aos 
participantes das empresas que se fazem presentes. Nada mais havendo a tratar, deu-se a sessão por 
encerrada lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada. 
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