
 
 

Estado do Pará 
Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Baião 

 
 

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2016 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezesseis, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação, às 9:00horas, reuniram-se os membros da Comissão 

de Licitação – C.P.L. composta pela presidente LUZINETE DOS SANTOS DA 

SILVA, e membros DELZUITE CARVALHO MENDES e ORIZANA DE MARIA 

COUTINHO DOS SANTOS designados pelo Decreto n°. 008/2016, de 04.01.2016, 

com a finalidade de receber e julgar as proposta à  Tomada de Preços nº.002/2016, em 

julgamento tendo como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO  DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE 

(UBS) NAS LOCALIDADES DE: MATACURÁ, CARDOSO e ENGENHO. 
Iniciada a sessão, foi constatado o comparecimento de apenas uma empresa 

CONSTRUTORA R & D ARAUJO DIAS LTDA – ME, a mesma apresentou seu 

envelope lacrado que foi comprovado pela comissão. Aberta a documentação e 

conferido por todos foi considerada Habilitada a referida empresa. Dando 

prosseguimento foi aberto o envelope da proposta financeira, a Comissão deu 

conhecimento do presente preço, adotando o critério de julgamento previsto no 

art. 45 §1º, da lei nº. 8.666/93. Depois de examinada a proposta constatou-se que a 

empresa CONSTRUTORA R & D ARAUJO DIAS LTDA – ME foi a vencedora do 

certame no valor global de anexo I – R$ 194.478,78 (cento e noventa e quatro mil, 

quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos); anexo II – valor de R$ 

110.565,28 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) 

e Anexo III – valor de R$ 81.435,70 (oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco 

reais e setenta centavos); no valor total dos anexos de R$ 386.479,76 (trezentos e 

oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos);  cujos 

valores estão de acordo com a planilha orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. 

Conforme se observa no mapa demonstrativo de licitação em anexo. Isto posto, que 

sejam os licitantes cientificados do teor da presente ata. Nada mais tendo a tratar, 

finalizamos com a lavratura da presente ATA, que vai assinada por todos os presentes. 

 

 
 

   Baião Pá, 26 de Abril de 2016. 

                                    

 

 
LUZINETE DOS SANTOS DA SILVA                                      DELZUITE CARVALHO MENDES 
               Presidente da CPL                     Membro 

 

 

ORIZANA DE MARIA COUTINHO DOS SANTOS 
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