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ATA DE REALIZAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº002/2018 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2018, às dez 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 realizar o certame licitatório, Tomada de Preço 

nº002/2018, tendo como objeto: Construção de um sistema de abastecimento de água 
tratada da localidade Pista Branca, zona rural do município de BANNACH/PA, 
conforme convenio FUNASA n.º CV 0487/16. O referido processo foi publicado no 

Mural da Prefeitura Municipal de Bannach-Pa, no dia 11 de setembro de 2018 e no Diário 
Oficial da União, nº175, sessão 3, folha 180, no dia 11 de setembro de 2018, no Diário 
Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero nº33697, pag nº290, no dia 11 de 
setembro de 2018, e no diário do para (jornal de grande circulação), no dia 11 de 
setembro de 2018. No site oficial do município www.bannach.pa.gov.br, no dia 11 de 
setembro de 2018. E no portal do jurisdicionado, sito: www.tcm.pa.gov.br , no dia 11 de 
setembro de 2018. No horário fixado pela comissão o senhor presidente declara aberta a 
sessão, recebe os envelopes e credenciamento da empresa presente e faz constar que 
compareceu o sr. JOSE DE RIBAMAR GOMES FILHO, portador do CPF: 935.101.951-91, 
representando a empresa: K W RODRIGUES MONTEL MACHADO EIRELI, CNPJ: 
26.775.461/0001-20. Na sequência o senhor presidente cedeu à palavra aos membros da 
comissão para se pronunciar em relação  a fase de credenciamento, ninguém fez uso da 
palavra.  Após analise a comissão vota por unanimidade pelo credenciamento da mesma 
no certame. Em seguida o senhor presidente declara aberta a fase de analise dos 
documentos de habilitação, cedeu à palavra aos membros da comissão para se 
pronunciar em relação da fase de habilitação, ninguém fez uso da mesma. A Comissão 
aprova por unanimidade a habilitação da empresa: K W RODRIGUES MONTEL 
MACHADO EIRELI, CNPJ: 26.775.461/0001-20. Em seguida o senhor presidente declara 
aberta a fase de analise das propostas financeiras, a comissão vota pelo recebimento da 
proposta da empresa: K W RODRIGUES MONTEL MACHADO EIRELI, CNPJ: 
26.775.461/0001-20, no valor de R$304.430,47 (Trezentos e quatro mil quatrocentos e 

trinta reais e quarenta e sete centavos). Nada mais havendo a relatar, lavrei a seguinte ata 

que passa a ser assinada pela CPL pelo representante da empresa presente.  
  
 
GLEIBSON MADEIRA DE OLIVIERA,  
Presidente 
 

http://www.bannach.pa.gov.br/
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Katrina Silva Borges,  
Membra 
 
José Felix da Silva  
Membro 
 
 
K W RODRIGUES MONTEL MACHADO EIRELI  
CNPJ: 26.775.461/0001-20 
 
 
 


