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CONTINUIDADE DA ATA DE REALIZAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº006/2019 

Aos doze dias do mês de dezembro de 2019, 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 022/2019 – GPM-BA 
de (18.01.19), composta pelo presidente: Nyerlen de Araújo e Silva, membro – suplente: José Carlos 
Carvalho de Oliveira, membro: Cledson da Silva, para dar continuidade no julgamento de habilitação e 
proposta, referente à Tomada de Preço nº006/2019, tendo como objeto: Contratação de empresa 
especializada para construção de 120 (cento e vinte) bueiros de concreto, com dimensões B100, no município 
de Bannach – PA, conforme Convênio Nº053/2019 – SETRAN. O referido processo foi publicado no Mural da 
Prefeitura Municipal de Bannach-Pa, no dia 12 de novembro de 2019 e no Diário Oficial da União, nº219, 
pagina 210, dia 12 de novembro de 2019, no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero 
nº34033, pag nº96, no dia 12 de novembro de 2019, e no diário do para (jornal de grande circulação), no dia 
12 de novembro de 2019. No site oficial do município www.bannach.pa.gov.br, no dia 12 de novembro de 
2019. E no portal do jurisdicionado, sito: www.tcm.pa.gov.br , no dia 12 de novembro de 2019. Faz constar 
que compareceu o senhor DOUGLAS OLIVEIRA DA COSTA, portador do CPF: 052.562.292-65, 
representando a empresa: D. OLIVEIRA DA COSTA EIRELI, CNPJ: 32.241.761/0001-21. Na sequência o 
senhor presidente faz constar que o mesmo apresentou CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA 
PESSOA FISICA, no CREA-PA Sob o nº201274/2019 e CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 
JURIDICA, no CREA-PA, sob o nº 201273/2019 e apresentou Declaração emitida pelo portal da 
transparência que não foram encontradas registro de ocorrência de inidoneidade e suspensão para 
licitar no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis  (porta da transparência)”, 
documentos estes que ficará pendentes na sessão do dia 29/11/2019. Após analise a comissão declara 
a empresa habilitada no certame. Em seguida abriu o envelope proposta financeira, o senhor 
presidente cedeu a palavra aos membros da comissão que quisessem se pronunciar em relação a fase 
de recebimento e aprovação da proposta financeira, ninguém fez uso da palavra. A comissão vota por 
unanimidade pela aprovação da proposta financeira da empresa:  D. OLIVEIRA DA COSTA EIRELI, 
CNPJ: 32.241.761/0001-21 e faz constar que o mesmo forneceu proposta no valor de R$572.832,00  
(quinhentos e setenta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais) a comissão declara a mesma vencedora do 
certame. Nada mais havendo a relatar, lavrei a seguinte ata que passa a ser assinada pela CPL pelo 
representante da empresa presente.  
  
 
Nyerlen de Araújo e Silva 
Presidente 
 
 
José Carlos Carvalho de Oliveira 
Membro suplente 
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Cledson da Silva 
Membro 
 
 
 
D. OLIVEIRA DA COSTA EIRELI  
CNPJ: 32.241.761/0001-21. 


