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CONTINUIDADE DA ATA DE REALIZAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº001/2018 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2018, às oito horas, na sede da Prefeitura 
Municipal de Bannach – PA, onde funciona a CPL, sito na Avenida Paraná nº27 – Centro 
– Bannach – PA, CEP: 68.388-000, onde se achava presente a Comissão Permanente de 
Licitação regularmente nomeada pela Portaria nº 022/2018 – GPM-BA de (18.01.18), 
composta pelo presidente: Gleibson Madeira de Oliveira, membro: Katrina Silva Borges, 
membro: José Felix da Silva, para continuar a realizar o certame licitatório, Tomada de 

Preço nº001/2018, tendo como objeto: Construção de uma quadra poliesportiva com 
cobertura metálica, no município de Bannach – PA, conforme convenio 
nº04/2018 SEDOP. O senhor presidente faz constar que o referido processo foi 

despachado ao setor de engenharia desta prefeitura para fazer analise técnica dos 
atestados apresentados no envelope de habilitação e as propostas financeira e planilhas 
apresentadas no certame. Constar que foi emitido parecer no dia 21/06/2018, pelo setor 
de engenharia, opinando pela regularidade dos atestados e aprovando as planilhas e 
propostas, conforme parecer em anexo. Na sequência o senhor presidente cedeu a 
palavra aos membros da comissão que votam por unanimidade pela habilitação da 
empresa: C O S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.673.296/0001-65  e aprovação da proposta 
apresentada. Logo após a comissão declara vencedora do certame a empresa: C O S 

CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.673.296/0001-65, no valor de R$269.968,55 (Duzentos e 

sessenta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Nada mais 
havendo a relatar, lavrei a seguinte ata que passa a ser assinada por mim presidente da 
CPL e pelos demais membros presentes.  
 
 
GLEIBSON MADEIRA DE OLIVIERA,  
Presidente 
 
 
Katrina Silva Borges,  
Membra suplente. 
 
 
José Felix da Silva  
Membro 
 
 
 
 


