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ATA DE REALIZAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº006/2021 

 
Aos Quatro dias do mês de Agosto de 2021, às oito horas, na sede da Prefeitura Municipal de Santana do 
Araguaia – PA, onde funciona a CPL, sito na Praça dos Três Poderes, Snº - Centro – Santana do Araguaia – PA, 
CEP: 68.560-000, onde se achava presente a Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria 
nº040/2021, do dia 01 de Janeiro de 2021, o Presidente: Advaldo Rodrigues da Silva, Secretaria: Raquel da Silva 
Santos, 3º Membro: Rosimeire Abreu de Paula, 4º Maria Antonia Soares Vieira Milhomem, para realizar o certame 

licitatório, Tomada de Preço nº 006/2021, tendo como objeto: Contratação de Empresa Especializada para 
Execução de Mão de Obra (sem material) do Projeto de Pavimentação em Bloquete de Concreto 
Sextavado 25x25x8, nos Bairros: Alto da Conquista, Balneário, Bel Recanto, Comercial, Biblia, 
Expansão e Planalto no Municipio de Santana do Araguaia – PA. O referido processo foi publicado no 
Mural da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia – PA, no dia 15 de julho de 2021; Publicado  no Diario 
Oficial da União – DOU, sob o numero 132, pagina 307 – Sessão 3, no dia 15 de Julho de 2021; Publicado no 
IOEPA – Impressa Oficial do Estado do Pará nº34.640, pagina 125, no dia 15 de Julho de 2021; Publicado no 
Jornal da Amazonia (Jornal de Grande Circulação), no dia 15 de Julho de 2021. O referido processo foi publlicado 
no site oficial do município http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/, no dia 15 de Julho de 2021 e no portal do 
jurisdicionado do tcm (geobras) em: https://www.tcm.pa.gov.br/, em 15 de Julho de 2021. No horário fixado pela 
comissão o senhor presidente declara aberta a sessão, recebe os envelopes e credenciamentos da empresa 
presente e faz constar que compareceu o sr.  JARLLES NUNES CARVALHO, portador do CPF: 051.929.991-46, 
representando a empresa:  CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI, CNPJ: 31.509.153/0001-92.  Na sequência 
o senhor presidente cedeu à palavra a equipe de apoio que quissessem se pronunciar em relação à fase de 
credenciamento, ninguem fez uso da palavra. Após a comissão faz analise dos documentos de credenciamento  
decide por unanimidade pelo credenciamento da empresa: CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI, CNPJ: 
31.509.153/0001-92. Em seguida o senhor presidente abre o envelope de habilitação, cedeu à palavra a equipe 
de apoio que quissessem se pronunciar em relação à fase de habilitação, ninguem fez uso da palavra.  Após a 
comissão faz analise dos documentos de habilitação e decide por unanimidade pela habilitação da empresa: 
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI, CNPJ: 31.509.153/0001-92. Em seguida o senhor presidente declara a 
aberta a fase de analise das Propostas Financeiras, cedeu à palavra a equipe de apoio que quissessem se 
pronunciar em relação à fase de recebimento da proposta financeira, ninguem fez uso da palavra. Em seguida a 
comissão faz constar que a empresa: CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI, CNPJ: 31.509.153/0001-92, foi 
declarada vencedora do certame, no valor de R$1.112.456,64 (um milhão cento e doze mil quatrocentos e 
cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).  Nada mais havendo a relatar, lavrei a seguinte ata que 
passa a ser assinada por mim PRESIDENTE e pela comissão e pelo representante da empresa presente. 
  
Advaldo Rodrigues da Silva,  
Presidente 
 
Raquel da Silva Santos,  
Secretaria 
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Rosimeire Abreu de Paula,  
1º Membro 
 
Maria Antonia Soares Vieira Milhomem, 
2º Membro 
 
 
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI  
CNPJ: 31.509.153/0001-92 
 
 
 
 


