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ATA DE REALIZAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020

Aos 20 dias do mês de Maio de 2020, às nove horas, na sede da Prefeitura Municipal de
Floresta do Araguaia-PA, (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS),
onde funciona a CPL, sito na Avenida Jk, nº 1962, Centro – Floresta do Araguaia –PA, CEP:
68.543-000, onde se achava presente  a Comissão Permanente de Licitação, regularmente
nomeada pela Portaria nº 621/2020  de (13-01/2020),  composta pelos seguinte membros:
presidente:  Advaldo  Rodrigues  da  Silva,  1º  membro:  Waldson  Antunes  Moraes,   e  o  2º
membro: Ailton Nascimento Brito, para realizar o certame licitatório,  TOMADA DE PREÇO
Nº001/2020,  tendo  como  objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  na  área  de
construção  civil,  para  revitalização  do  parque  ambiental  no  município  de  Floresta  do
Araguaia – PA, conforme contrato de repasse nº870568/2018/MTUR/CAIXA.  O referido
processo foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia-PA, no dia 04
de maio de 2020, e no Diário Oficial da União, nº83, seção 3, no dia 04 de maio de 2020, no
Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero nº34.203 pag nº66, no dia 04 de
maio de 200 e no Jornal da Amazônia (jornal de grande circulação), no dia 04 de maio de
2020 e no site  oficial  do município  http://www.florestadoaraguaia.pa.gov.br e  no portal  do
jurisdicionado  https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/licitacao/list.  No  horário  fixado  pela
comissão  o  senhor  presidente  declara  aberta  a  sessão,  recebe  os  envelopes  e
credenciamentos  das empresas presentes e faz constar que compareceu o senhor MARIO
ALVES MARTINS, portador do CPF: 328.287.802-87, representando a empresa: CASCAVEL
CONSTRUTORA EIRELI,  CNPJ: 08.601.332/0001-33; A senhora PÃMELA LEAL RIBEIRO
SILVANO,  portadora  do  CPF:  907.798.512-34,  representando  a  empresa:  CONCEBRAL
CONSTRUTORA & COMERCIO DO BRASIL EIRELI, CNPJ:08.899.441/0001-89; O senhor:
TATIANO  SOTT,  portador  do  CPF:687.864.412-72,  representando  a  empresa:  A  DE  S
KEIBER COMERCIO E CONSTRUTORA – ME; O senhor RICARDO  GOMES DE OLIVEIRA,
portador  do  CPF:  009.924.502-76,  representando  a  empresa:  ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ: 28.166.871/0001-07; O senhor JUAREZ LUIS
PIMENTA  JUNIOR,  portador  do  CPF:020.791.572-56,  representando  a  empresa:  JPJ
ENGENHARIA  EIRELI,  CNPJ:28.023.003/0001-60;  O  senhor  WALFRAN MARQUES DOS
SANTOS,  portador  do  CPF:004.780.255-30,  representando  a  empresa:  W  P  DA  SILVA
EIRELI,  CNPJ: 16.580.666/0001-04.  Em seguida o  senhor  presidente cedeu a palavra  ao
representante da empresa: CASCAVEL CONSTRUTORA EIRELI,  CNPJ: 08.601.332/0001-
33,  para se pronunciar  em relação a fase de credenciamento,  o  mesmo faz constar  que
empresa:  JPJ  ENGENHARIA  EIRELI,  CNPJ:28.023.003/0001-60,  apresentou  a  certidão
simplificada da junto comercial,  emitida em 10 de fevereiro de 2020, ou seja a mesma foi
emitida a mas de 90 dias, ferindo o item 12.7.2 do edital e faz constar que declaração de
enquadramento de micro empresa (anexo VII), a mesma foi assinada pelo contador, conforme
solicitado pelo edital. Em seguida o senhor presidente cedeu a palavra ao representante da
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empresa:  CONCEBRAL  CONSTRUTORA  &  COMERCIO  DO  BRASIL  EIRELI,
CNPJ:08.899.441/0001-89, para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, não fez
uso  da  palavra.  Em  seguida  o  senhor  presidente  cedeu  a  palavra  ao  representante  da
empresa: A DE S KEIBER COMERCIO E CONSTRUTORA – ME, para se pronunciar em
relação a fase de credenciamento, não fez uso da palavra. Em seguida o senhor presidente
cedeu a palavra ao representante da empresa:  ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI –
EPP, CNPJ: 28.166.871/0001-07, para se pronunciar em relação a fase de credenciamento,
não fez uso da palavra. Em seguida o senhor presidente cedeu a palavra ao representante da
empresa:  JPJ  ENGENHARIA  EIRELI,  CNPJ:28.023.003/0001-60,  para  se  pronunciar  em
relação a fase de credenciamento, não fez uso da palavra. Em seguida o senhor presidente
cedeu  a  palavra  ao  representante  da  empresa:  W  P  DA  SILVA  EIRELI,  CNPJ:
16.580.666/0001-04, para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, não fez uso da
palavra. Em seguida a comissão vota por unanimidade pelo credenciamento das empresas:
CASCAVEL  CONSTRUTORA  EIRELI,  CNPJ:  08.601.332/0001-33,  CONCEBRAL
CONSTRUTORA & COMERCIO DO BRASIL  EIRELI,  CNPJ:08.899.441/0001-89;  A  DE S
KEIBER COMERCIO E CONSTRUTORA – ME, ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI –
EPP, CNPJ: 28.166.871/0001-07, W P DA SILVA EIRELI, CNPJ: 16.580.666/0001-04, JPJ
ENGENHARIA EIRELI, CNPJ:28.023.003/0001-60, não podendo usufruir do direito de micro
empresa ou empresa de pequeno porte. Em seguida o senhor presidente declara aberta a
fase  de  analise  dos  documentos  de  habilitação  e  cedeu  a  palavra  ao  representante  da
empresa:  CASCAVEL  CONSTRUTORA  EIRELI,  CNPJ:  08.601.332/0001-33,  para  se
pronunciar em relação a habilitação, não fez uso da palavra. Em seguida o senhor presidente
cedeu  a  palavra  ao  representante  da  empresa:  CONCEBRAL  CONSTRUTORA  &
COMERCIO DO BRASIL EIRELI, CNPJ:08.899.441/0001-89, para se pronunciar em relação a
habilitação, faz constar que a empresa: JPJ ENGENHARIA EIRELI, CNPJ:28.023.003/0001-
60, apresentou o anexo IX (declaração de inexistência de Nepotismo), sem o reconhecimento
de firma, conforme solicitado pelo edital. Faz constar ainda que a empresa: A DE S KEIBER
COMERCIO E CONSTRUTORA – ME, CNPJ:00.488.605/0001-73,  apresentou o anexo IX
(declaração  de  inexistência  de  Nepotismo),  sem  o  reconhecimento  de  firma,  conforme
solicitado  pelo  edital.  Faz  constar  que  a  empresa:  W  P  DA  SILVA  EIRELI,  CNPJ:
16.580.666/0001-04, apresentou o alvará de funcionamento, porem no corpo do mesmo diz
que o mesmo será valido somente com apresentação da licença do meio ambiente, corpo de
bombeiros  e  vigilância  sanitária.  Em  seguida  o  senhor  presidente  cedeu  a  palavra  ao
representante da empresa: A DE S KEIBER COMERCIO E CONSTRUTORA – ME, para se
pronunciar em relação a habilitação, não fez uso da palavra. Em seguida o senhor presidente
cedeu a palavra ao representante da empresa:  ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI –
EPP, CNPJ: 28.166.871/0001-07, para se pronunciar em relação a habilitação que faz constar
que  a  empresa:  CONCEBRAL  CONSTRUTORA  &  COMERCIO  DO  BRASIL  EIRELI,
CNPJ:08.899.441/0001-89, deixou de apresentar a declaração de inexistência de nepotismo,
solicitado  no  anexo  IX  do  edital.  Em  seguida  o  senhor  presidente  cedeu  a  palavra  ao
representante da empresa: JPJ ENGENHARIA EIRELI, CNPJ:28.023.003/0001-60, para se
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pronunciar em relação a habilitação, não fez uso da palavra. Em seguida o senhor presidente
cedeu  a  palavra  ao  representante  da  empresa:  W  P  DA  SILVA  EIRELI,  CNPJ:
16.580.666/0001-04, para se pronunciar em relação a habilitação, o mesmo faz constar  que a
empresa:  ADSERV  EMPREENDIMENTOS  EIRELI  –  EPP,  CNPJ:  28.166.871/0001-07,
CONCEBRAL CONSTRUTORA & COMERCIO DO BRASIL EIRELI, CNPJ:08.899.441/0001-
89, não apresentaram atestados compatíveis ou semelhante com objeto licitada e solicita que
o  processo  seja,  analisado  pelo  setor  de  engenharia  desta  administração.   O  senhor
presidente cedeu a palavra ao representante da empresa: ADSERV EMPREENDIMENTOS
EIRELI – EPP, CNPJ: 28.166.871/0001-07, que diz: Senhor presidente, gostaria de declara
que esta empresa atende sim em questão, da capacidade técnica semelhante e compatível,
com objeto licitado, conforme acervos técnico apresentados, ainda para suprir  a duvida de
execução de serviços de calçada, objeto licitado, a mesma apresenta os serviços de pisos e
serviços de concretagem. Em seguida o presidente da comissão faz constar que a empresa: A
DE S KEIBER COMERCIO E CONSTRUTORA – ME, deixou de apresentar a declaração
solicitada no item 12.6.8 do edital.  Faz constar  ainda que a empresa: JPJ ENGENHARIA
EIRELI, CNPJ: 28.023.003/0001-60, não foi credenciada como microempresa ou empresa de
pequeno  porte,  e  a  mesma  deixou  de  apresentar   comprovação  de  percentual  de
subcontratação, conforme solicitado no item 12.5 do edital. Em seguida o senhor presidente
suspende a sessão, e faz constar que publicará a decisão de julgamento de habilitação, no
Diário  Oficial  da  União,  que  a  partir  da  publicação,  ficará  as  empresas  previamente
convocadas a impetrarem recursos administrativos,  que  julgarem necessários.  Nada mas
havendo  a  relatar  lavrei  a  seguinte  ata  que  passa  ser  assinado  por  mim  presidente  da
comissão e demais membros e pelos representantes das empresas presentes.

Advaldo Rodrigues da Silva 
Presidente

Waldson Antunes Moraes
Membro

Ailton Nascimento Brito
membro

CASCAVEL CONSTRUTORA EIRELI, 
CNPJ: 08.601.332/0001-33.

CONCEBRAL CONSTRUTORA & COMERCIO DO BRASIL EIRELI, 
CNPJ: 08.899.441/0001-89.
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A DE S KEIBER COMERCIO E CONSTRUTORA – ME, 
CNPJ: 00.488.605/0001-73.

ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP 
CNPJ: 28.166.871/0001-07, 

W P DA SILVA EIRELI 
CNPJ: 16.580.666/0001-04, 

JPJ ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ:28.023.003/0001-60
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