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ATA DA SESSÃO 
TOMADA DE PREÇO 2/2018-001 

 
Aos dez e dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de 
licitação, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações nomeada pelo 
Prefeito Municipal, Sr. SERGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES, através da 
Portaria nº 109/2018, de 9 de abril de 2018, composta pela presidente Sr. WERIKA 
MARTINS MELO, DEBORA DE JESUS CARVALHO PACHECO - membro,  
VILMA CARVALHO BARBOSA – membro, e a engenheira Civil KIMI YANO - 
CREA-PA 20454-D, que foi convocada para a sessão publica para apreciação e julgamento 
do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO 2/2018 - 001, cujo o 
objeto se refere Contratação de empresa de engenharia para reforma da estrutura de 
cobertura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paula Frassinetti do 
município de Muaná com base na Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar 
123/06 e suas alterações, e demais normas e exigências legais regulamentares pertinentes 
do edital, inclusive no tocante a fiscalização e acompanhamento pelo poder executivo 
municipal pertinente, como também no que se refere a legalidade, impessoalidade, 
moralidade, igualdade, probidade administrativa e eficiência. As licitantes devem ter 
formalizadas suas propostas levando em consideração o preço máximo estimado pela 
Prefeitura Municipal de Muaná, para esta Contratação R$ 121.293,68 (cento e vinte e um 
mil duzentos e noventa e três mil e sessenta e oito centavo) para o 
CREDENCIAMENTO: Foi recebido os documentos para credenciamento da empresa 
(única licitante) N. W. B. RIBEIRO no CNPJ sob o Nº 13.627.415/0001-31, 
representado neste ato pelo senhor NILSON WALDINEY BRASIL RIBEIRO 
Brasileiro, Solteiro, Empresário, portador da célula de identidade nº 3607333 PC e portador 
do CPF: 711.855.852-49, residente e domiciliado na Trav. Ferreira Silva, nº 138, Bairro: 
Aldeia, Município de Bragança, Estado do Pará, CEP: 68.600-000, após a analise da 
documentação de credenciamento da empresa acima citada, a Comissão Permanente de 
Licitação ficou assim decidido: que a Empresa N. W. B. RIBEIRO no CNPJ sob o Nº 
13.627.415/0001-31, apresentou por completo os documentos exigidos no edital, tendo em 
vista que poderá proceder no certame. A HABILITAÇÃO Foi solicitada ao representante 
legal da empresa N. W. B. RIBEIRO, que apresentasse o envelope da documentação de 
habilitação e de imediato o mesmo foi repassado aos presentes para serem rubricados, e em 
seguida os documentos “envelope 01- HABILITAÇÂO” foram abertos para serem 
examinados e analisados, pela Presidente Werika Martins Melo e membros da CPL 
concluindo nesta etapa que a empresa N. W. B. RIBEIRO apresentou a documentação 
exigida de acordo com o edital, podendo assim avançar para a próxima fase na 
PROPOSTA DE PREÇO Foi aberto o envelope da proposta de preço da empresa 
habilitada, em seguida foi repassado aos membros da CPL, e a engenheira civil para serem 
analisados, após esse procedimento obtivemos a seguinte oferta de preço pela empresa N. 
W. B. RIBEIRO – que apresentou o valor de R$ 119.116,39 (cento e dezenove mil cento 
e dezesseis reais e trinta e nove centavos). Após a analisada, não houve nenhuma 
contestação da Presidente Werika Martins Melo e seus membros. Sendo a empresa N. W. 
B. RIBEIRO declarada vencedora por apresenta proposta de menor preço global no valor 
de R$ 119.116,39 (cento e dezenove mil cento e dezesseis reais e trinta e nove centavos), 
referente ao solicitado, e que melhor atende aos interesses da prefeitura Municipal de 
Muaná, em conformidade com as especificações exigidas. Nada mais havendo a tratar e 
como manifestação da verdade e dos fatos acorridos,  uma vez foi perguntado aos 
presentes se tinham alguma manifestação quanto à sessão realizada e todos responderam 
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que NÃO. E que renunciam esse procedimento por reconhecer a regularidade, clareza e 
legitimidade desse procedimento licitatório, sendo lavrada e presente ata de sessão pública e 
julgamento da TOMADA DE PREÇO 2/2018-001 que depois de lida e aprovada pelos 
presentes, vai ser assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Muaná e pelo respectivo representante legal da firma, para que se 
produzam os seus direitos legais. Sala da Comissão Permanente de licitação, 10 de 
setembro de 2018 as 11h 58min. Sem mais a considerar damos por encerrada a sessão. 
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