
 
 
                      
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
CNPJ: 34.887.950/0001-00 

Castelo Branco nº 821 – Centro – CEP: 68.148-000 Brasil Novo-PA 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

 
Requerente: C ALMEIDA NASCIMENTO 

Edital de Tomada de Preços nº 008/2022-TP 

Processo Administrativo nº 105/2022 

 

 

OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de prestar serviços na “CONSTRUÇÃO DE 

COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA DE JOGOS que se situa Agrovila Presidente 

Kennedy, vicinal 16, no município de Brasil Novo, no Estado do Pará, conforme especificações constantes na 

planilha (Anexo I). 

 

 

Trata-se de pedido de esclarecimento impetrado tempestivamente pela empresa C. ALMEIDA DO 

NASCIMENTO LTDA - CNPJ Nº 36.542.542/0001-33, no qual a mesma solicita esclarecimento se a Apólice 

efetuada para a Tomada de Preços nº 006/2022-TP, serve para a Tomada de Preços nº 008/2022-TP, pois os dois 

editais têm a mesma finalidade.  

 

É o relatório. 

 

Trata-se de esclarecimento se a apólice efetuada para o processo Tomada De Preços 006/2022-TP serve 

para o processo Tomada De Preços nº 008/2022-TP, cujo objeto é o mesmo da Tomada de Preços nº 006/2022-TP?. 

Resta esclarecer que a Tomada de Preços nº 006/2022-TP foi anulada em virtude de erro na planilha de 

quantitativos,  onde o valor estimado era de R$ 329.265,36 (trezentos e vinte e nove mil duzentos e sessenta e cinco 

mil reais e trinta e seis centavos), e o valor estimado para a Tomada de Preços nº 008/2022-TP  é de R$ 429.542,64 

(quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), ainda que o objeto 

seja o mesmo. 

Diante dos fatos concluiu-se que a apólice efetuada para a Tomada de Preços nº 006/2022-TP, não é de 

valor equivalente ao da Tomada de Preços nº 008/2022-TP, sendo assim, considerando a variação de valor e que a 

Tomada de Preços nº 006/2022-TP foi anulada, deve as interessadas em participar da Tomada de Preços nº 

008/2022-TP realizar novo seguro nos termos no item 12.2 do edital Tomada de Preços nº 008/2022-TP, aplicando-

se o percentual de 1% sobre o valor estimado da obra, no caso em tela, sobre o valor de R$ 429.542,64 (quatrocentos 

e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), sendo assim a apólice anterior 

(para a Tomada de Preços nº 006/2022-TP) não servirá para a Tomada de Preços nº 008/2022-TP. 

O Presente esclarecimento torna-se parte integrante vinculado ao Edital de Tomada de Preços nº 008/2022-

TP, o presente esclarecimento será publicado nos sítios nos sites www.brasilnovo.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br 

(geo obras). 

Brasil Novo/Pa, 21 de julho de 2022 

 

 

Valdiney Batista de Freitas 

Presidente da CPL 
Portaria nº 001/2022 

Alterada pela Portaria 058/2022 
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