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ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 
 

 

Ata de abertura de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017, cujo objeto 

de licitação é a: 

 

OBJETO: Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para 

prestar serviços na Construção da Sede da Câmara Municipal de Brasil Novo, conforme 

especificações constantes na planilha (Anexo I). 

 

Aos vinte e seis dias do mês setembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e dez 

minutos, incluindo o período de tolerância, na sede atual da Câmara Municipal de Brasil Novo, 

sito a Rua Amazonas nº. 1004, Bairro Centro, Brasil Novo/PA, estado do Pará, reuniu-se a 

Comissão Permanente de Licitação: José de Arimatéia Alves Batista – Presidente da CPL, 

Bruno Azevedo Viana – Secretário da CPL e João Bosco Azevedo Viana – Membro da CPL, 

ambos designados pela Portaria nº. 012 de 01 de fevereiro de 2017, para o recebimento dos 

envelopes de habilitação e proposta de preços para a realização do processo de licitação em 

epígrafe, conforme publicações no Quadro de avisos da Unidade Gestora no dia 08/09/2017, no 

Diário Oficial do Estado nº 33.454, página nº. 69 do dia 08/09/2017, Jornal de Grande 

Circulação Diário do Pará caderno de economia do dia 08/09/2017 e no meio eletrônico no site 

Oficial da Câmara Municipal de Brasil Novo, www.cmbrasilnovo.pa.gov.br no dia 17/08/2017, 

conforme comprovantes anexos ao processo, sendo que com a ampla divulgação 02 (duas) 

empresas especializada no ramo fizeram a retirada do edital conforme a seguir:  

 

01 - EMPREITEIRA CARDOSO DE SOUZA LTDA – ME – CNPJ: 03.902.663/0001-90 e a 

 

02 – OLIVEIRA & AMARALCONSTRUÇÕES LTDA – EPP (AMARAL CNSTRUÇÕES) – 

CNPJ: 14.304.872/0001-58. 

 

Sendo que todas as empresas que fizeram a retirada do edital protocolaram o pedido de visita 

técnica in loco, conforme determina o item 8 do Edital, 

 

Considerando que as todas empresa que protocolou o pedido de visita técnica, compareceram 

no dia e hora agendada. 

 

Sendo que no dia e hora marcada para recebimento dos envelopes contendo os documentos de 

habilitações e propostas de preços compareceram no dia e hora marcada, o Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação procedeu o certame com o recolhimento dos 

credenciamentos e dos envelopes contendo documentos de habilitações e propostas de preços, 

onde iniciamos com abertura dos envelopes “A” documentos de habilitações, sendo que a 

empresa: 

 

01- EMPREITEIRA CARDOSO DE SOUZA LTDA – ME – CNPJ: 03.902.663/0001-90, está 

representada pelo seu sócio proprietário Sr. EMILSON CARDOSO DE SOUZA portador da 
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Carteira de Identidade - RG: 8065320 PC/PA e CPF: 219.399422-68, está devidamente 

habilitada e a 

 

02 – OLIVEIRA & AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA – EPP (AMARAL CNSTRUÇÕES) – 

CNPJ: 14.304.872/0001-58, está representada pelo seu representante Sr. ADÃO FERREIRA 

SANTOS portador da Carteira de Identidade - RG: 6567305 PC/PA e CPF: 011.411.722-59, 

considerando que a mesma deixou de apresentar o documento solicitado no subitem 11.2.5, 

porém com a não apresentação deste documento a mesma abdicou apenas de usufruir dos 

direitos que a LC 123/2006 iria lhe conceder como ME ou EPP, está devidamente habilitada. 

 

Onde foi examinado todos os seus documentos, e as mesmas estão devidamente habilitada, não 

havendo nenhuma argumentação e recurso nesta fase habilitação, passamos para a fase de 

julgamento das propostas a Comissão Permanente de Licitação julgou que as empresas, estão 

com as suas propostas classificadas, haja vista que as mesmas atenderam ao que foi solicitado 

no presente Edital, estando assim com seus preços compatíveis com os praticados no mercado, e 

conforme o critério de julgamento estabelecido no Edital, a Comissão Permanente de Licitação 

considerou a empresa a EMPREITEIRA CARDOSO DE SOUZA LTDA – ME – CNPJ: 

03.902.663/0001-90 vencedora do presente certame com o valor Global para a execução do 

objeto desta licitação com o fornecimento de materiais e mão de obra é de R$: 199.873,03 

(Cento e Noventa e Nove Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Três Centavos). valor este 

obtido dos valores unitários apresentados pelo licitante e conferido pela CPL, sendo que os 

valores estão mencionados no mapa em anexo, que é parte integrante desta ata, sendo que o 

presente processo será submetido à apreciação do Ordenador de despesas Presidente da Câmara 

Municipal de Brasil Novo, Sr. Weder Makes Carneiro para efeito de homologação da empresa 

vencedora, considerando que os licitantes presentes abriram mão de todo e qualquer recurso na 

fase de habilitação como também de julgamento das propostas. Sem mais para tratar digno de 

registro, eu Bruno Azevedo Viana lavrei a presente ata, a qual assino e será assinada por todos 

os demais membros da Comissão Permanente de Licitação, e representantes das empresas que 

se fazem presente ao processo de Licitação em epígrafe.   

 

 
_______________________________ 

José de Arimatéia A. Batista 

Presidente da CPL 

 _________________________________ 

Empreiteira Cardoso de Souza LTDA 

Participante 
 

 
________________________________ 

Bruno Azevedo Viana 

Secretário - CPL 

 ________________________________ 

Oliveira & Amaral Construções LTDA 

Membro – CPL 

 
________________________________ 

João Bosco Azevedo Viana 

Membro – CPL 
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