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ATA DE REALIZAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº002/2020 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2020, 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 nº0193/2020 – GPM-BA de (07.05.20), composta pelo presidente: Nyerlen de Araújo e 
Silva, membro – suplente: Thais Benicio da Silva, Suplente: Giulliano Rodrigo Aracaty Lobato, para 
conduzir o julgamento de habilitação e proposta, referente a Tomada de Preço nº002/2020, tendo 
como objeto: Contratação de Empresa Especializada para Construção de 01 (uma) Ponte em 
Concreto Armado sobre o Rio Jatobá no Município de Bannach – PA, Conforme Convênio 
nº017/2020 – SETRAN. O referido processo foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de 
Bannach-Pa, no dia 06 de julho de 2020 e no Diário Oficial da União, nº127, pagina 165, dia 06 de 
julho de 2020, no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero nº34273, pag nº78, no dia 
06 de julho de 2020, e no Jornal da Amazônia (jornal de grande circulação), no dia 06 de Julho de 
2020. No site oficial do município www.bannach.pa.gov.br, no dia 06 de Julho de 2020. E no portal do 
jurisdicionado, sito: www.tcm.pa.gov.br , no dia 06 de Julho de 2020. No horário fixado pela comissão 
o senhor presidente declara aberta a sessão, recebe o credenciamento e envelopes da empresa 
presentes e faz constar que compareceu o sr. ORLANDO CAETANO NEVES, portador do CPF: 
441.579.911-68, representando a empresa: WN CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
– EIRELI, CNPJ: 29.330.722/0001-96. Na sequência o senhor presidente cedeu à palavra aos 
membros da comissão, para se pronunciarem em relação à fase de credenciamento, ninguém fez 
uso da palavra. Na sequência a comissão vota por unamidade pelo credenciamento da empresa: WN 
CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI, CNPJ: 29.330.722/0001-96. Em 
seguida o senhor presidente abre o envelope de habilitação e cedeu à palavra aos membros da 
comissão, para se pronunciarem em relação à fase de habilitação, ninguém fez uso da palavra. Na 
sequência a comissão vota por unamidade pela habilitação da empresa: WN CONSTRUTORA E 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI, CNPJ: 29.330.722/0001-96, no certame. Em seguida o 
senhor presidente abre o envelope proposta financeira, cedeu à palavra aos membros da comissão, 
para se pronunciarem em relação à fase de recebimento e aprovação da proposta financeira, 
ninguém fez uso da palavra. Na sequência a comissão vota por unanimidade pela aprovação da 
proposta financeira da empresa: WN CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI, 
CNPJ: 29.330.722/0001-96, no certame e faz constar que a mesma forneceu proposta no valor de 
R$380.518,24 (trezentos e oitenta mil quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos). A 
comissão declara a empresa vencedora do certame. Nada mais havendo a relatar, lavrei a seguinte 
ata que passa a ser assinada pela CPL pelo representante da empresa presente.  
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