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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 

 

Às 08h30min (oito horas e trinta minutos) (horário local) do dia (03) dez de agosto de (2020) 

dois mil e vinte, na sede da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, na sala de licitação, 

reuniram-se o presidente da comissão permanente de licitação, Vilamon Pereira Ramos, e a 

equipe de apoio Mayra dos Santos Sousa (membro) e Rodrigo Romeiro dos Santos (membro 

suplentes), designada pelo Decreto de número 298/2018-GAB de dezembro de 2018, estando 

presente a Sr.ª Francielle Keiber (Controladora Interna), para a condução dos procedimentos 

administrativos relativo ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020, MODALIDADE 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 DO TIPO MENOR PREÇO POR GLOBAL, CONSTRUÇÃO DE 

PRAÇA NA AV. DOS ESTADOS, S/N, CENTRO, CUMARU DO NORTE – PA, CONFORME 

CONTRATO DE REPASSE Nº 870227/2018/MTUR/CAIXA., conforme edital e seus anexos, 

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União, seção 3 n° 136, em sexta-feira 17 

de julho de 2020, IOEPA (Impressa Oficial do Estado do Pará) nº 34284, na sexta-feira 17 de 

julho de 2020, jornal de grande circulação na região Diário do Pará em sexta-feira 17 de julho 

de 2020, e no quadro de avisos desta Prefeitura em sexta-feira 17 de julho de 2020.  

Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital. O presidente deu início 

a abertura do trabalho no que constatou - se a presença da Empresa: DANIEL JOSE 

RACHADEL SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA CNPJ: 35.252.826/0001-22, representada 

através de procuração particular o Sr. DANIEL JOSE RACHADEL inscrito no CPF nº 

021.193.619-75. Neste momento o presidente passou as documentações que suporta o 

CREDENCIAMENTO da empresa participante para que os membros da comissão fizessem 

análise dos mesmos, em seguida o mesmo foi declarado CREDENCIADO. Ato contínuo passou 

ao recebimento dos envelopes - “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”. A comissão apresenta o 

envelopes 01 (um) e 02 (dois) as documentações de habilitação e Proposta Comercial da 

empresa presente, e pede para que o representante e os demais rubriquem, passando então 

para a fase de habilitação, o presidente da comissão autoriza à equipe de apoio à abertura do 

envelope de HABILITAÇÃO para que procedesse ao visto dos seus conteúdos e para que todos 

pudessem analisar os documentos, Analisado os documentos de Habilitação da empresa, foi 

constatando que a empresa não apresentou as documentação que comprova a QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA o item 6.1.4 letra “a” do edital (Prova de inscrição, registro e quitação das anuidades 

da pessoa jurídica e dos seus Responsáveis Técnicos, junto à entidade profissional competente 

(CREA), do estado da sede da licitante, válida na data da apresentação da proposta), por tanto 

o representante questionou que a empresa apresentou a documentação (Certidão de registro 

e quitação pessoa jurídica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU) o qual, perante a 

lei, ele pode executar o objeto referente o certame. Após Comissão de licitação analisar 

resolveu inabilitar a empresa por não ter cumprido com o item 6.1.4 letra “a” do edital, O 

presidente da comissão de licitação consulta se há intenção de recursos. O representante da 

empresa DANIEL JOSE RACHADEL SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA declarou que sim. O 

Presidente abre o prazo de recurso conforme a Lei 8666/93 artigo 109: Dos atos da 

Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I – Recurso, no prazo de 5 (cinco) 
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dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. Diante disso, o envelope de 

proposta de preço ficara na responsabilidade da comissão de licitação e lacrados perante 

todos. Nada mais havendo a tratar o Presidente da Comissão deu por encerrado a presente 

reunião e eu, Railane Barbosa Almeida, lavrei e assinei ______________________________ a presente 

ata, seguida das assinaturas do presidente e demais presentes. Secretário desta reunião, que 

a subscrevi. Cumaru do Norte – PA; 03 de agosto de 2020. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Vilamon P. Ramos 

Presidente CPL 

 

Membros 

 

Mayra dos Santos Sousa 

Decreto nº 298/2018  

Rodrigo Romeiro dos Santos 

Decreto nº 298/2018 
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DANIEL JOSE RACHADEL SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA  

CNPJ: 35.252.826/0001-22 

 

 

 

 

Francielle Keiber 

(Controladora Interna) 


