
Praça Cel. Horácio, 70 

PROCESSO n° 001/2017-
CONVITE n° CC.2017.00
 

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

Às dez horas do dia vinte e três de janeiro
Município de Curuçá, no auditório da
Horácio, 70 - fone/fax: (91) 3722
em sessão pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação
de 02 de janeiro 2017, A
SILVA MOREIRA, membro e
termos do processo nº. 001
na modalidade Convite nº. CC.201
Contratação de pessoa jurídica para o serviço de pavimentação com blokret na rua 
Gonçalo Ferreira, no Município
Referência e anexos a Carta convite e insertas no processo
trabalhos, a presidente da CPL, 
das empresas: A) L.M.C.C. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
no CNPJ nº. 19.288.204/0001
CLEITON COELHO DO CARMO
04108907410 DENTRAN/
CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA 
por intermédio de seu representante legal o Sr.
apresentou a carteira de identidade nº. 2717156
devolvida a sua titular; C) 
CNPJ nº. 11.402.701/0001
MACIEL DA SILVA, que apresentou a
que depois de conferida foi devolvida a sua titular. Todos comprovadamente habilitados, 
conforme documento de habilitação. Recebidos os envelopes com as propostas comerciais, a 
senhora presidente determinou a abertura dos mesmos. Fa
não houve manifestação. A seguir a
empresas habilitadas e verificou que todas as empresas estavam em consonância com o 
instrumento convocatório.  
vista o critério editalício do menor preço global conforme classificação abaixo:
 
1° lugar: empresa CONSTRUTORA CONSTRUFORT
nº. 11.402.701/0001-73 - valor de 
Reais e Dezoito Centavos).
 
2° lugar: empresa CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA 
02.508.288/0001-35 - valor de 
Reais e Três Centavos). 
 
3° lugar: empresa L.M.C.C.
inscrito no CNPJ nº. 19.288.204/0001
Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Nove

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 

68.750-00 
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.001. PMC 

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

vinte e três de janeiro do ano de dois mil e dezesse
Município de Curuçá, no auditório da Prefeitura Municipal de Curuçá,

fone/fax: (91) 3722-1103. CEP: 68.750-00, nesta cidade de 
em sessão pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação de portaria nº 070/2017 

ALEXANDRE MARÇAL ROCHA, presidente,
membro e VANDERSON LIMA DA ROCHA

1/2017.PMC, processar, digitar e julgar o procedimento licitatório 
Convite nº. CC.2017.001.PMC, destinada a selecionar a melhor proposta para 

Contratação de pessoa jurídica para o serviço de pavimentação com blokret na rua 
no Município de Curuçá, Estado do Pará, 

Referência e anexos a Carta convite e insertas no processo administrativo. Abertos os 
CPL, ALEXANDRE MARÇAL ROCHA fez registrar a presença 

empresas: A) L.M.C.C. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
19.288.204/0001-06, por intermédio de seu representante legal o Sr.

CLEITON COELHO DO CARMO , que apresentou a carteira de habilitação
DENTRAN/PA, que depois de conferida foi devolvida a sua titular;

CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº. 02.508.288/0001
por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE RICARDO DA CUNHA GLINS, 

carteira de identidade nº. 2717156 – SSP/PA, que depois de conferida foi 
 CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA 

CNPJ nº. 11.402.701/0001-73, por intermédio de seu representante legal o Sr
que apresentou a carteira de identidade nº. 4534148 

que depois de conferida foi devolvida a sua titular. Todos comprovadamente habilitados, 
conforme documento de habilitação. Recebidos os envelopes com as propostas comerciais, a 
senhora presidente determinou a abertura dos mesmos. Facultado vistas a todos os presentes 
não houve manifestação. A seguir a CPL passou ao exame das propostas comerciais das 
empresas habilitadas e verificou que todas as empresas estavam em consonância com o 
instrumento convocatório.  O Senhor Presidente da CPL passou ao julgamento, tendo em 
vista o critério editalício do menor preço global conforme classificação abaixo:

CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA - EPP
valor de R$ 105.905,18 (Cento e Cinco Mil 

entavos). 

CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA - ME, 
valor de R$ 110.381,03 (Cento e Dez Mil Trezentos e Oitenta e Um

L.M.C.C.  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
19.288.204/0001-06 - valor de R$ R$ 113.066,89

Oitenta e Nove Centavos). 

fone/fax:(91) 3722-1103.CEP: 

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO  

do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade e 
Curuçá, sito à Praça Cel. 

, nesta cidade de Curuçá reuniram-se, 
de portaria nº 070/2017 

presidente, MARCIO DA 
VANDERSON LIMA DA ROCHA , membro, para nos 

processar, digitar e julgar o procedimento licitatório 
, destinada a selecionar a melhor proposta para 

Contratação de pessoa jurídica para o serviço de pavimentação com blokret na rua 
, conforme Termo de 

administrativo. Abertos os 
fez registrar a presença 

empresas: A) L.M.C.C. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP, inscrito 
, por intermédio de seu representante legal o Sr. LUIZ 

carteira de habilitação nº. 
depois de conferida foi devolvida a sua titular; B) 

inscrito no CNPJ nº. 02.508.288/0001-35, 
JOSE RICARDO DA CUNHA GLINS, que 

, que depois de conferida foi 
CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA - EPP, inscrito no 

por intermédio de seu representante legal o Sr. SIDNEY 
nº. 4534148 – SEGUP/PA, 

que depois de conferida foi devolvida a sua titular. Todos comprovadamente habilitados, 
conforme documento de habilitação. Recebidos os envelopes com as propostas comerciais, a 

cultado vistas a todos os presentes 
passou ao exame das propostas comerciais das 

empresas habilitadas e verificou que todas as empresas estavam em consonância com o 
passou ao julgamento, tendo em 

vista o critério editalício do menor preço global conforme classificação abaixo: 

EPP, inscrito no CNPJ 
Mil Novecentos e Cinco 

ME, inscrito no CNPJ nº. 
Trezentos e Oitenta e Um 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -EPP, 
113.066,89 (Cento e Treze Mil, 



Praça Cel. Horácio, 70 

Dada a palavra a todos os presentes, não houve qualquer questionamento ou 
sobre o resultado do julgamento a classificação das propostas.
Após a indagação do Presidente, todas as empresas licitantes renunciaram ao prazo e ao 
direito de recurso. Nada mais havendo a tratar, a presidente da sessão deu por encerrado os 
trabalhos, que após a leitura da presente ata foi submetida a todos os presentes, que aprovada 
vai assinada por todos. 
 

 

 

L.M.C.C. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
LUIZ CLEITON COELHO DO CARMO

 
 

CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA 
JOSE RICARDO DA CUNHA GLINS

 
CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 

68.750-00 
 

Dada a palavra a todos os presentes, não houve qualquer questionamento ou 
sobre o resultado do julgamento a classificação das propostas. 
Após a indagação do Presidente, todas as empresas licitantes renunciaram ao prazo e ao 
direito de recurso. Nada mais havendo a tratar, a presidente da sessão deu por encerrado os 
trabalhos, que após a leitura da presente ata foi submetida a todos os presentes, que aprovada 

 

ALEXANDRE MARÇAL ROCHA 
Presidenta da CPL 

 
 
 

MARCIO DA SILVA MOREIRA 
Membro da CPL 

 
 
 

VANDERSON LIMA DA ROCHA 
 Membro da CPL 

 
 

Licitantes: 
 
 

 
L.M.C.C. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

LUIZ CLEITON COELHO DO CARMO  

 
CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA - ME 

JOSE RICARDO DA CUNHA GLINS  
 
 

CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA - EPP
SIDNEY MACIEL DA SILVA  

fone/fax:(91) 3722-1103.CEP: 

Dada a palavra a todos os presentes, não houve qualquer questionamento ou manifestação 

Após a indagação do Presidente, todas as empresas licitantes renunciaram ao prazo e ao 
direito de recurso. Nada mais havendo a tratar, a presidente da sessão deu por encerrado os 
trabalhos, que após a leitura da presente ata foi submetida a todos os presentes, que aprovada 

L.M.C.C. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -EPP  

 

  

EPP  
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