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CONTINUIDADE DA ATA DE REALIZAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº002/2021 

 
Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro de 2022, 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 nº002/2022 – GPM-BA de (03.01.22), composta pelo presidente: Neemias Gama 

Fernandes, membro: Jocilene Tenório Fernandes e o senhor: José Felix da Silva, para dar continuidade no 

julgamento, referente à Tomada de Preço nº002/2021, tendo como objeto: Contratação de Empresa 
Especializada na área de Construção Civil para “Reforma do Hospital Municipal na sede do 
Município de Bannach – PA”, Conforme Convênio SESPA Nº05/2021. O senhor presidente fez 
leitura da ata anterior e faz constar que esta sessão e continuidade da sessão que ocorreu no dia 
17/12/2021, onde foi feita analise dos documentos de habilitação das empresas presentes e 
posteriormente publicada decisão de habilitação no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, no dia 13/01/2022, 
onde esta comissão decidiu pela inabilitação da empresa: C. O. S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 
10.673.296/0001-65 e pela habilitação das empresas: CAMPINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 

24.121.235/0001-08; CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI, CNPJ: 31.509.153/0001-92. Faz constar 
que nesta data foi franqueado vistas do processo aos interessados, tendo concluído o prazo de 
recurso, sem manifestação de nenhum dos participantes, esta comissão publicou no dia 24 de janeiro 
de 2022, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO Nº24, pagina 213, convocação de todos os participantes 
para continuidade da sessão no dia 28/01/2022 as 10:00 no mesmo local e nas mesmas condições 
prevista em edital. No dia marcado o senhor presidente faz constar que compareceu o sr. ATOS 
COELHO DE ARAUJO ALVES, portador do CPF: 032.396.411-78, representando a empresa: 
CAMPINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 24.121.235/0001-08; O senhor JARLLES NUNES 
CARVALHO, portador do CPF: 051.929.991-46, representando a empresa: CONSTRUTORA 
CONSTRUMAQ EIRELI, CNPJ: 31.509.153/0001-92. Após declarado aberta a sessão  o senhor 
presidente abriu os envelopes proposta financeira na presença de todos  e cedeu à palavra ao 
senhor ATOS COELHO DE ARAUJO ALVES, portador do CPF: 032.396.411-78, representante da 
empresa: CAMPINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 24.121.235/0001-08, para se pronunciar sobre a 
proposta financeira, faz constar que a CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI, CNPJ: 
31.509.153/0001-92, apresentou composição de mão de obra em desacordo com os encargos 
fornecidos na composição de encargos sociais, exemplo salario do servente R$1.041,09 (um mil 
cento e quarenta e um reais e  nove centavos) e apresentou um composição de encargos sociais no 
valor de 84,66% (oitenta e quatro virgula sessenta e seis por cento), logo o valor de encargos dos 
servente na composição de mão de obra, deveria ser R$966,05 (novecentos e sessenta e seis e 
cinco centavos) e não R$1.038,62 (um mil e trinta e oito e sessenta e dois centavos), estando a 
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composição de mão de obra inconsistente. Na sequência o senhor presidente cedeu à palavra ao 
senhor JARLLES NUNES CARVALHO, portador do CPF: 051.929.991-46, representando a empresa: 
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI, CNPJ: 31.509.153/0001-92, para se pronunciar sobre a 
proposta financeira, faz constar que a empresa: CAMPINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 
24.121.235/0001-08 na declaração de BDI, faz referencia ao município de Curionópolis e não ao 
município de Bannach – PA. Na sequência o senhor presidente faz constar que a empresa: 
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI, CNPJ: 31.509.153/0001-92, forneceu proposta financeira 
no valor de R$1.375.581,53 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil quinhentos e oitenta e 
um reais e cinquenta e três centavos). O senhor presidente suspende a sessão para analise dos 
questionamentos apresentados, e informa que a decisão sobre analise das propostas financeira, será 
publicada no Diário Oficial da União e no portal da transparência deste município. 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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