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,tr • ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Às 08h30min (oito horas e trinta minutos), (horário local) do dia (18) dezoito de setembro 
de (2022) dois mil e vinte e.dois, 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 Adriana Paula Sousa Nascimento (membro), designada 
pelo Decreto de número 010/2022-GAB de 12 de janeiro de 2022, estando presente a Sr.ª 
Francielle Keiber (Controladora Interna), para a condução dos procedimentos 
administrativos relativo ao PROCESSO LICITÀTÓRIO Nº 030/2022, MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 DO TIPO MENOR PREÇO POR GLOBAL, CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIA LOCALIZADO NA RUA 
01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO, CUMARU DO NORTE/PA, 
conforme edital e seus anexos, O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União, 
seção 3 nº 81, na segµnda-feira, 2 de maio de 2022, IOEPA (Impressa Oficial do Estado do 
Pará) nº 34.953, na segunda-feira, 2 de maio de 2022, jornal de grande circulação na região 
Diário do Pará na segunda-feira, 2 de maio de 2022, e no quadro de avisos desta Prefeitura 
na segunda-feira, 2 de maio de 2022. Inicialmente, em conformidade com as disposições 
contidas no Edital. O presidente deu início a abertura do trabalho no que constatou - se a 
presença dos representantes das Empresas. Neste momento o presidente solicita as 
documentações que suport~. o CREDENCIAMENTO dos participantes para que os membros 
da comissão fizessem análise dos mesmos, a empresa: PB CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 
43.914.098/0001-03, representada através do seu socio proprietário o Sr. Pedro Bernardo 
dos Santos, inscrito no CPF nº. 817.850.542-87 e RG 4893648 PC/PA, TERRA VERMELHA 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI CNPJ: 31.262.722/0001-48, representada 
através do seu socio proprietário o Sr. João Pedro de Mello Assis Sampaio inscrito no CPF nº 
013.133.601-04 e M. C. MACHADO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI CNPJ: 
18.503.567 /0001-46, representada através do"' seu socio proprietário o Sr. MARCELO 
CORREIA MACHADO inscrito no CPF nº 929.519.611-20, em seguida os mesmos foram 
declarados CREDENCIADO pela comissão de licitação. Ato contínuo passou ao recebimento 
dos envelopes - "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA". A comissão apresenta os envelopes 01 
(um) e 02 (dois) as documentações de habilitação e Proposta Comercial das empresas 
presente, e pede para que o representante e os demais rubriquem, passando então par, 
fase de habilitação, dando continuidade o presidente solicita os envelopes de Habilitaç e 
Proposta e pede para todos assinarem, a comissão recebe os envelopes devida n e 
assinados e lacrados. Inicialmente a comissão abre os envelopes ( envelope 01 d 
Habilitação, e após analisados por todos ( comissão e representantes), o presidente per 
aos representantes se têm algo a dizer sobre as documentações de habilitação; O 
representante da empresa TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
EIRELI questionou sobre a empresa PB CONSTRUTORA EIRELI que possui certidão 
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estadual tributária positiva, duas pendências no SICAF e nem uma das assinaturas foi 
carimbada ou comprovada por validade jurídica; e sobre a M. C. MACHADO CONSTRUTORA 
E TERRAPLANAGEM EIRELÍ o mesmo questiono~ que a empresa não apresentou certidão 
específica digital, não apresentou as planilhas dos acervos técnicos e nem o registro do CREA 
do engenheiro responsável e da empresa. Os demais representantes não têm nada a opor; 
após analisado os documentos de Habilitação das empresas pela comissão, foi constatando 
que a empresa M. C. MACHADO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI não apresentou 
a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 
conforme 6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA, letra ·e) Os documentos listados acima deverão 
estar acompanhados de todas as alterações ou da sua respectiva consolidação e da certidão 
específica digital que comprove que o documento apresentado foi o último ato registrado na 
junta comercial; 6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL, letra C. 1) Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributo.~ Federais e a Dívida Ativa da União; abrangendo inclusive as 
contribuições sociais, se já inclusa no sistema); 6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, letra a.1) 
Prova de inscrição, registro e quitação das anuidades da pessoa jurídica e dos seus 
Responsáveis Técnicos, junto à entidade profissional competente (CREA ou no CAU), do 
estado da sede da licitante, válida na data da apresentação da proposta, PB CONSTRUTORA 
EIRELI não apresentou Cópia de Identidade e CPF dos Sócios ou CNH conforme o item 6.1.1 
- HABILITAÇÃO JURÍDICA letra "g''; Certidão negativa de pedido de falência ou Recuperação 
Judicial expedida pelo Distribuidor da Sede da licitante; conforme item 6.1.3 -
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA letra "d" e Modelo Anexo I conforme o item 6 -
DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 6.1 - ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: deverão ser apresentados em uma via, mediante carta de apresentação 
(Modelo Anexo I). A comissão declara as empresas M. C. MACHADO CONSTRUTORA E 
TERRAPLANAGEM EIRELI e PB CONSTRUTORA EIRELI "INABILITADAS" e a empresa TERRA 
VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI "HABILITADA". O presidente da 
comissão de licitação consulta se há intenção de recursos; ninguém se manifestou sobre a 
intenção de recursos. Diante disso, na presença de todos, o presidente apresenta os 
envelopes de PROPOSTA D~ PREÇOS passando para todos conferirem; os envelopes das 
empresas M. C. MACHADO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI e PB CONSTRUTORA 
EIRELI foram devolvidos aos representantes devidamente lacrado; não ocorreu qualquer 
manifestação contra a abertura do envelope da proposta da licitante habilitada. Logo após, 
foi aberto o envelope da empresa. A comissão, por meio de seu presidente, fez a leitura 
valor da proposta apresentada pela empresa, conforme a seguir: TERRA VERMEL A 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI apresentou a proposta global no valor de 
885.550,54 ( oitocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquen a e 
quatro centavos) logo após as verificações das planilhas pela comissão, O presidente info a 
aos representantes das empresas que enviará uma cópia para o engenheiro responsável 
prefeitura para análise e parecer sobre as mesmas e pede para todos aguardarem que ser 
enviado via e-mail o parecer técnico para as empresas. Após parecer técnico favorável, 
ficando assim a TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI declarada a 
vencedora do certame. O presidente da comissão de licitação consulta se há intenção de 
recursos sobre a proposta de preço. ninguém se manifestou, nada sendo declarado. Nada 
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mais havendo a tratar o Pres'idente da Co ~ -1.w.· IZ.!=ã~~-r-· encerrado a presente reunião e eu, 
Vilamon Pereira Ramos, lavrei e as.lit:1::1:H~~=====:=;:::::=--~ a presente ata, seguida 
das assinaturas do presidente e demais resen1es. retário de~~-reunião, que a subscrevi. 
Cumaru do Norte - PA; 18 de e -~ 41min. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
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Membros rP O f\ ,,J) _ irfl_f)Â/( \JJ\A,(',J~ r ~ , 

Enoy Attany Silva Rócha 
Decreto nº 010/2-022 

Empresa: 

-P~hD: 
PB CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 43.914.098/0001-03 

M. C. MACHADO CONSTRUTORA E T 

T' o dos Santos o-cha 
Decreto nº 010/2022 

NSTRUTORA E INCO PORADORA EIRELI 
CNPJ: 1.262.722/0001-48 

ANAGEM EIREL CNPJ: 18.503.567 /0001-46 

Fra~ Keiber 
(Contr:~a Interna) 

Avenida dos Estados, N.º 73 - Cumaru do Norte- Pará, CEP: 68.398-000 
CNP J 34.670.976/0001-93 


