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ATA DE ABERTURA CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 

 

Ata de abertura de licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA n.º 001/2018, cujo objeto de 

licitação é a Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para 

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS, EM VIAS URBANA, no Município de 

Brasil Novo, conforme Convênio nº 692980 (TC 321/2017, 606/2017) – firmado como o 

Ministério da Integração Nacional. 

 

Ao dia Dois do mês maio do ano de dois mil e dezoito, às Nove horas, no Departamento de 

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, localizada na Av. Castelo Branco nº 

821, Centro, Brasil Novo/PA, reuniu-se o Presidente da CPL Jozimar dos Santos Silva e Membros 

da CPL composta por Zilda Cosin Silva e Jailson Carvalho de Sousa Junior, ambos designados pela 

Portaria PMBN/GP nº. 004 de 02 de janeiro de 2018, para o recebimento dos envelopes de 

credenciamentos, propostas e documentos para a realização do processo de licitação em epígrafe, 

conforme publicações no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Brasil Novo no dia 

02/04/2018, Quadro de avisos da Câmara Municipal de Brasil Novo no dia 02/04/2018, Quadro de 

avisos do Poder Judiciário da Comarca de Brasil Novo no dia 02/04/2018, Diário Oficial da União - 

Edição N° 62 - Seção 3 - Pag 152 no dia 02/04/2018, Diário Oficial do Estado – Edição Nº 33588 – 

Pág 81 no dia 02/04/2018 , Diário Oficial do Município – ( FAMEP) - Edição N° 1953 - Pag 12, 

www.tcm.pa.gov.br Site 02/04/2018, www.brasilnovo.pa.gov.br Site 02/04/2018, conforme 

comprovantes anexos ao processo, O Presidente da CPL e Membros da CPL procederam o certame 

com o recolhimento dos envelopes contendo habilitação e proposta de preços, onde iniciamos com 

abertura dos envelopes “N° 1”. A empresa ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI - EPP - CNPJ: 

11.222.077/0001-22, está representado por seu procurador o Sr. José Eduardo de Carvalho, portador 

do RG: 682355 SSP/AL e CPF: 438.492.374-00, B.S.NASCIMENTO & CIA LTDA – EPP – 

CNPJ: 07.436.560/0001-32, está representado por seu proprietário o Sr. Bernardino dos Santos 

Nascimento, portador do RG: 1836345 SEGUP/PA e CPF: 263.540.552-20, APEC 

CONSTRUTORA LTDA – ME – CNPJ: 10.786.620/0001-51, está representado por seu 

proprietário o Sr. Adão Ferreira Santos, portador do RG: 6567305 SSP/PA e CPF: 011.411.722-59, 

sendo que as empresas apresentaram os documentos solicitados para o credenciamento, onde foram 

analisados e rubricados, sendo que as empresas presentes estão credenciadas, e aptas a 

prosseguirem no certame licitatório, e perguntamos ao licitante presente se teria alguma 

argumentação sobre o credenciamento e as mesmas concordaram com o prosseguimento do 

certame. Deu-se o início a abertura dos envelopes “1” onde contém a documentos de habilitação, 

após análise e visto do representante presente, passamos a analisar os questionamentos e julgar a 

empresa APEC CONSTRUTORA LTDA – ME – CNPJ: 10.786.620/0001-51, foi inabilitada 

devido erros formais da apresentação da documentação de habilitação, bem com ausência  do anexo 

VIII.  A empresa ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI - EPP - CNPJ: 11.222.077/0001-22, foi 

inabilitada, a Certidão de Quitação do CREA pessoa juridica, além da certidão de registro e 

Quitação Pessoa Física do Eng. Responsável técnico Andrey Max, está ausente na documentação de 

habilitação, não está de acordo (consulta site CREA), tendo em vista que a mesma realizou 

atualização e não consta o eng. Andrey cujo o mesmo e o detentor do acervo técnico. sendo que 

também nesta fase perguntamos aos licitantes presentes se teria alguma argumentação sobre os 

documentos de habilitação, sendo que os mesmo concordaram com o prosseguimento do certame e 

não manifestaram interesse de interposição de recurso, onde consideramos a empresa 

B.S.NASCIMENTO & CIA LTDA – EPP – CNPJ: 07.436.560/0001-32 devidamente habilitada. 

Passamos para a fase de proposta de preços onde conferenciamos as exigências e a mesma atendeu 

todos os requisitos do ato convocatório. Sendo que a mesma venceu o presente certame no valor de 

R$ 1.559.913,39 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e treze reais e trinta e 

nove centavos).  Sendo que o presente processo será submetido à apreciação do Ordenador de 
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despesas Prefeito Municipal, Sr. Alexandre Lunelli, considerando que as licitantes presentes 

abriram mão de todo e qualquer recurso na fase de habilitação como também de julgamento da 

proposta. Sem mais para tratar digno de registro, eu Zilda Cosin Silva 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 fizeram presentes ao processo de Licitação em epígrafe.    

 

 

___________________________________ 

Jozimar dos Santos Silva 

Presidente da CPL 

 

 

 

 

___________________________________ 

ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI - EPP 

CNPJ: 11.222.077/0001-22 

____________________________________ 

Zilda Cosin Silva 

Membros da CPL 

 

___________________________________ 

B. S. NASCIMENTO & CIA LTDA – EPP  

CNPJ: 07.436.560/0001-32 

 

____________________________________ 

Jailson Carvalho de Sousa Junior 

Membros da CPL 
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APEC CONSTRUTORA LTDA – ME 

CNPJ: 10.786.620/0001-51 
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