
 
ATA DE CONTINUIDADE DA SESSÃO DE 
JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA N.º 
2015/11/20/01, QUE TEM COMO OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
CRECHE/PRÉ ESCOLA NO BAIRRO 
PIÇARREIRA, NESTE MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA DO PIRIÁ/PARÁ.  

 
 
Às quatorze horas, do dia quinze de dezembro do ano de dois mil e quinze, reuniu-se no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá a Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, nomeada pela Portaria n.º 44/15 , para continuidade da sessão de 
julgamento da Concorrência n.º 2015/11/20/01, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada para construção de creche/pré escola no Bairro Piçarreira, neste 
Município de Cachoeira do Piriá/Pará. Aberta a sessão pela Sra. Presidente da CPL, foi 
verificado o comparecimento das Licitantes MEGACONST – CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA e CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA. Dando prosseguimento, a 
Sra. Presidente ratificou que somente a Licitante MEGACONST – CONST. E SERVIÇOS 
LTDA. foi considerada habilitada no certame, visto que as demais licitantes foram 
consideradas inabilitadas, conforme considerações observadas em sessão de abertura 
deste certame no dia 20/11/2015. Em ato contínuo, após respondido o recurso interposto 
pela Licitante CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA sobre as alegações de sua 
inabilitação, onde a Sra. Presidente indefere o mesmo, foi realizada a abertura do 
envelope de proposta financeira da Licitante MEGACONST – CONST. E SERVIÇOS 
LTDA., por ser considerada de forma habilitada no certame, onde apresentou o valor 
global de R$1.876.643,88 (um milhão, oitocentos e setenta e seis mil, seiscentos e 
quarenta e três reais e oitenta e oito centavos). Após tal proposta financeira ter sido 
analisada e vistada pelos presentes na sessão, a mesma foi considerada classificada no 
certame, visto que seu preço estava dentro do estimado em edital. Sendo assim, a Sra. 
Presidente declarou a Licitante MEGACONST – CONST. E SERVIÇOS LTDA. vencedora 
do certame. E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por 
todos os membros presentes nesta sessão.  
 
 
 

Edielma Ramos Canto                                                 Ana Carolina Barbosa Costa   
Presidente da CPL                                                                        Secretária da CPL 
 
 
Suely de Lima Silva                                                Veríssimo Martins Gaspar Junior                                   
Membro da CPL                                       MEGACONST – CONST. E SERV. LTDA.   
 
 
 
Jeova de Oliveira e Silva       
CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA 
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