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ATA DE REALIZAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020
Aos 30 dias do mês de setembro 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
Nº005/2020, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada na área de construção civil,

para Reforma e Ampliação de 06 unidades Básica de Saúde – UBS no Município de Floresta do Araguaia PA. O referido processo foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Floresta do

Araguaia-PA, no dia 18 de agosto de 2020, e no Diário Oficial da União, nº158, seção 3, no
dia 18 de agosto de 2020, no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero
nº34.316, pag nº85, no dia 18 de agosto de 2020 e no Jornal da Amazônia (jornal de grande
circulação), no dia 18 de agosto 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 dia 25 de agosto de 2020 a empresa: W.
P DA SILVA EIRELI, CNPJ: 16.580.666/0001-04, encaminhou impugnação do edital, sob as
alegações constantes nas folhas 175/176, no dia 26 de agosto de 2020, a comissão julgou
procedente a impugnação, publicando adiamento “SINE DIE”, no Diário Oficial da União, nº166,
seção 3, no dia 28 de agosto de 2020, no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o
numero nº34.328, pag nº85, no dia 28 de agosto de 2020 e no Jornal da Amazônia (jornal de
grande circulação), no dia 28 de agosto 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. Feitas as correções o referido processo foi
republicado no Mural da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia-PA, no dia 10 de
setembro de 2020, e no Diário Oficial da União, nº174, seção 3, no dia 10 de setembro de
2020, no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero nº34.340, pag nº72, no dia
10 de setembro de 2020 e no Jornal da Amazônia (jornal de grande circulação), no dia 10 de
setembro 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 VALFRAN
MARQUES DOS SANTOS COSTA, portador do CPF:004.780.255-30, representando a
empresa: W P DA SILVA EIRELI, CNPJ: 16.580.666/0001-04. A senhora: ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS, portadora do CPF:696.247.632-91, representando a empresa:
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ:
10.353.709/0001-24; A senhora: PAMELA LEAL RIBEIRO SILVANO, portadora do CPF:
907.798.512-34, representando a empresa: CONCEBRAL CONSTRUTORA & COMERCIO
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DO BRASIL EIRELI, CNPJ: 08.899.441/0001-89. Em seguida o senhor presidente cedeu à
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
o senhor presidente cedeu à palavra ao representante da empresa: ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ: 10.353.709/0001-24, para
se pronunciar em relação à fase de credenciamento, não fez uso da palavra. Em seguida o
senhor presidente cedeu à palavra ao representante da empresa: CONCEBRAL
CONSTRUTORA & COMERCIO DO BRASIL EIRELI, CNPJ: 08.899.441/0001-89, para se
pronunciar em relação à fase de credenciamento, faz constar que a empresa: W P DA SILVA
EIRELI, CNPJ: 16.580.666/0001-04, apresentou no credenciamento a CERTIDÃO
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida a mas de 90 dias, ferindo o item 12.7.2 do
edital. O senhor presidente cedeu à palavra ao representante da empresa: W P DA SILVA
EIRELI, CNPJ: 16.580.666/0001-04, que faz menção do item 12.7 do edital, que diz que tal
exigência se refere aos documentos de habilitação, e não ao documentos de credenciamento,
conforme colocado pela empresa concorrente. Após consultar a assessoria jurídica, a
comissão decide pelo credenciamento das empresas: W P DA SILVA EIRELI, CNPJ:
16.580.666/0001-04; CONCEBRAL CONSTRUTORA & COMERCIO DO BRASIL EIRELI,
CNPJ: 08.899.441/0001-89; ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI, CNPJ: 10.353.709/0001-24. Em seguida o senhor presidente declara
aberta a fase de analise dos documentos de habilitação e cedeu a palavra aos representantes
das empresas para se pronunciarem sobre a fase de habilitação, ninguém fez uso da palavra.
Em seguida a comissão faz analise dos documentos de habilitação e declara habilitada no
certame as empresas: W P DA SILVA EIRELI, CNPJ: 16.580.666/0001-04; CONCEBRAL
CONSTRUTORA & COMERCIO DO BRASIL EIRELI, CNPJ: 08.899.441/0001-89; ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ:
10.353.709/0001-24. Na sequência o senhor presidente suspende a sessão, considerando o
falecimento do irmão do Prefeito Municipal o senhor NOE DOS SANTOS DE SOUSA, ocorrido
no dia de hoje. A comissão informar que assim que definir nova data para abertura das
propostas, informar aos participantes através dos email e telefones, informados nos
documentos de habilitação. 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
___________________________________________ _______________________________ ________________________
Avenida J.K. n° 1.962, Centro - Floresta do Araguaia – Pará - C.E.P. n° 68.543-000
C.N.P.J. n° 01.613.338/0001-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA – PARÁ.
___________________________________________________________________________________________

W P DA SILVA EIRELI
CNPJ: 16.580.666/0001-04.
CONCEBRAL CONSTRUTORA & COMERCIO DO BRASIL EIRELI
CNPJ: 08.899.441/0001-89.

ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ:
10.353.709/0001-24.
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