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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N2 051/2022 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N2 006/2022 

Às 08h30min (oito horas e trinta minutos), (horário local) do dia (08) de julho 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 Enoy Arlany Silva Rocha(membro) e Tiago dos Santos Rocha ( membro suplentes), 
designada pelo Decreto de número 010/2022-GAB 12 de janeiro de 2022, para a condução dos 
procedimentos administrativos relativo ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2022, 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N!! 006/2022 DO TIPO MENOR PREÇO POR GLOBAL, 
Contratação de empresa para pavimentação de 2,00 Km de CBUQ divididos em duas vias 
ambas com 7Metros de largura, com drenagem profunda com extensão de 22 Metros e 
diâmetro de 1,00M, calçadas e meio fio com sarjeta, no Município de Cumaru Do Norte, 
NESTE ESTADO", através do repasse de recursos financeiros e estabelecimento de bases 
gerais de mútua cooperação entre o Estado do Pará, através da SEDOP e o Município de 
Cumaru do Norte. conforme edital e seus anexos, O aviso de licitação foi publicado no Diário 
Oficial da União, seção 3 nº 117, na quinta-feira, 23 de junho de 2022, IOEPA (Impressa Oficial do 
Estado do Pará) nº 35.018, na quinta-feira, 23 de junho de 2022, jornal de grande circulação na 
região Diário do Pará na quinta-feira, 23 de junho de 2022, e no quadro de avisos desta Prefeitura 
na quinta-feira, 23 de junho de 2022. Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas 
no Edital. O presidente deu início a abertura do trabalho, neste momento o presidente passou 
receber as documentações que suporta o CREDENCIAMENTO dos participantes para que os 
membros da comissão fizessem análise dos mesmos, em seguida a Srª. Lara Cristina Braga Barros, 
através de procuração publica livro 136-P, folha 125 comarca de Redenção/PA, escrito no CPF n2• 

048.286.511-36 e RG nº 1005894 SSP/TO, e-mail: ouronegropav@gmail.com. foi declarada 
CREDENCIADO para representante a empresa: OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 
30.173.227 /0001-08. Ato contínuo passou ao recebimento dos envelopes - "DOCUMENTAÇÃO" e 
"PROPOSTA". a comissão recebe os envelopes devidamente assinados e lacrados, a comissão 
apresenta os 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 o 
envelope de HABILITAÇÃO, Inicialmente a comissão abre os envelopes ( envelope 01 de 
Habilitação, e após analisados por todos, o presidente pergunta aos representantes se têm go a 
dizer sobre as documentações ge habilitação. O representante da empresa declara que na a tem 
a opor, após analisado os documentos de Habilitação da empresa pela comissão, foi de arado 
HABILITADO, em seguida procedeu-se à abertura do envelope de proposta de preço, mom to em 
que a mesma foi assinada por todos os presentes, fazendo-se em seguida a leitura em z alta, 
apresentados pela empresa: OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA apresentou a Prop sta no 
valor de R$ 3.056.220,03 (três milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e vinte reai e três 
centavos); logo após as verificações das planilhas pela comissão e o representante da e presa 
enviamos uma cópia para o engenheiro responsável da prefeitura para análise e parecer so re 
mesmas. O presidente pede para todos aguardar enquanto o engenheiro analisa as planilhas e 
emita parecer técnico. após um parecer técnico do engenheiro representante da prefeitura 
Cumaru do Norte declarando que a planilhas está de acordo com o solicitado, ficando assi 
declarada a vencedora a empresa OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA. o presidente da 
comissão de licitação consulta se há intenção de recursos. ninguém se manifestou, nada sendo 
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declarado. Nada mais havendo a tratar o Presidente da Comis 
reunião e eu, Enoy Arlany Silva Rocha, la~vr~eii ~e .ilS.::din~e!j_1 ~===~~E~~:=~a~ppirree~se•nte ata, 
seguida das assinaturas do pr · ente e demais presentes a reunião, que a 
subscrevi. Cumaru do Nort PA; 08 de julho de 2022 as 11h3 .. ~~=~-

:, 

Membros 

W0t0!\\J,\j}~(Ã_-
Enoy klany Silva Rócha 
Decreto nº 010/2022 

Empresa: 

<6~ 

Tiago dos Santos Rocha 
Decreto nº 010/2022 
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