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ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 
 

 

Ata de abertura de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019, cujo 

objeto de licitação é a: 

 

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

Sede da Câmara Municipal de Brasil Novo (pavimento superior). 

 

Aos seis dias do mês setembro do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e dez minutos, 

incluindo o período de tolerância, na sede da Câmara Municipal de Brasil Novo, sito a Av. 

Castelo Branco nº. 900, Bairro Centro, Brasil Novo/PA, reuniu-se a Comissão Permanente 

de Licitação: João Bosco A. Viana – Presidente da CPL, Bruno Azevedo Viana – Secretário 

da CPL e José de Arimatéia Alves Batista – Membro da CPL, ambos designados pela 

Portaria nº. 008 de 04 de janeiro de 2019, 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 22/08/2019, no Diário Oficial 

do Estado nº 33.959, página nº. 111 do dia 22/08/2019, Jornal de Grande Circulação Diário 

do Pará caderno de economia do dia 22/08/2019 e no meio eletrônico no site Oficial da 

Câmara Municipal de Brasil Novo, www.cmbrasilnovo.pa.gov.br no dia 22/08/2019, 

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

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

 

01 - EMAGIL LTDA – CNPJ: 00.526.728/0001-51 e a 

 

02 - CONSTRUTORA PACTAC LTDA – CNPJ: 10.608.906/0001-47. 

 

Sendo que ambas as empresas protocolaram o pedido de visita técnica in loco, conforme 

determina o item 8 do Edital, considerando que ambas compareceram no dia e hora 

agendada para a realização das visitas técnica in loco: 

 

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

de habilitação e proposta de preços, compareceu apenas a empresa a seguir: 

 

02 - CONSTRUTORA PACTAC LTDA – CNPJ: 10.608.906/0001-47; 

 

A Comissão Permanente de Licitação - CPL procedeu o certame com o recolhimento do 

credenciamento e dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de 

preços, onde foi realizado o credenciamento do representante que se faz presente, conforme 

a seguir:  

 

02 - CONSTRUTORA PACTAC LTDA – CNPJ: 10.608.906/0001-47, está representada 

pelo Sócio Administrador Sr. FABRIANO ROCHA GONÇALVES portador da Carteira de 

Identidade RG: 4204765 SSP/PA e CPF: 690.535.702-25. 
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Onde iniciamos a abertura do envelope “1” contendo os documentos de habilitação, sendo 

que foram examinados todos os documentos da respectiva empresa, conforme a seguir: 

 

02 - CONSTRUTORA PACTAC LTDA – CNPJ: 10.608.906/0001-47 declarou ser 

Empresa de Pequeno Porte – EPP, e apresentou a Certidão Simplificada da JUCEPA, onde a 

mesma gozará das prerrogativas da LC nº. 123/2006, considerando que após a análise de sua 

documentação detectamos que a mesma está apta a participar da presente licitação, sendo 

que está devidamente habilitada – OK; 

 

Considerando que perguntamos ao representante presente se teria alguma argumentação 

sobre os documentos de habilitação e o mesmo concordou com o prosseguimento, deu-se o 

início a abertura do envelope “2” onde o mesmo contém a proposta de preços, após análise e 

visto de todos os presentes constatamos que: 

 

02 - CONSTRUTORA PACTAC LTDA – CNPJ: 10.608.906/0001-47, após a análise de 

sua proposta, foi constatado que a mesma está de acordo com o Edital – OK. 

 

Considerando que a proposta está classificada, estando com seus preços compatíveis com os 

praticados no mercado, sendo que também perguntamos ao representante se teria alguma 

argumentação sobre a proposta, e o mesmo concordou com o prosseguimento, sendo que os 

valores estão mencionados no mapa em anexo, que é parte integrante desta ata, e conforme 

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

considerou a empresa a seguir vencedora: 

 

02 - CONSTRUTORA PACTAC LTDA – CNPJ: 10.608.906/0001-47, vencedora do 

presente certame com o valor global de R$: 346.110,92 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil 

Cento e Dez Reais e Noventa e Dois Centavos). 

 

Encaminho o presente processo para à apreciação do Ordenador de despesas Presidente da 

Câmara Municipal de Brasil Novo, Sr. Antonio Aurino Martins para efeito de homologação 

da empresa vencedora, considerando que o licitante presente abriu mão de todo e qualquer 

recurso na fase de habilitação como também de julgamento da proposta. 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 

representante da empresa que se faz presente ao processo de Licitação em epígrafe.   

 

 
_______________________________ 

João Bosco Azevedo Viana 

Presidente da CPL 

 _________________________________ 

CONSTRUTORA PACTAC LTDA 

Participante 
 

 
________________________________ 

Bruno Azevedo Viana 

Secretário - CPL 

 ________________________________ 

José de Arimatéia A. Batista 

Membro – CPL 
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