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Prefeitura Municipal de Soure 
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CEP 68870-000 

 

Ata do Processo Licitatório na modalidade 

Concorrência Pública Nº 04/2013, tipo menor 

preço global por lote, que visa à construção de 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Município 

de Soure no Estado do Pará, conforme memoriais, 

projetos, especificações técnicas, planilhas 

orçamentárias e minuta contratual. 

 

Aos três dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às 10 horas da 

manhã no auditório da Prefeitura Municipal de Soure, como o estipulado pelo Edital 

Público nº. 04/2013, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) se reuniu para dar 

início ao processo licitatório modalidade Concorrência Pública, que visa a “Contratação 

de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) no município de Soure Estado do Pará”. 

Compondo a mesa estiveram o Presidente da CPL o Sr. Henrrik Luibran, o assessor 

jurídico, Sr. Fabio Pereira e os membros da comissão Marília Soares, Wagner Ledo e 

Almir Figueiredo. O Presidente da CPL iniciou a sessão cumprimentando os presentes, 

em nome do Prefeito Municipal, e solicitou as empresas licitantes os documentos para o 

credenciamento ao certame. Esteve devidamente credenciada a Sra. TELMA ANGELA 

FERREIRA JANSEN portadora do CPF 280.626.202/04 e RG 15499004 SSP/PA neste 

ato representando a empresa CABANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – 

CNPJ: 83.764.449/0001-53 e o Sr. ARMANDO LUIZ SOARES MOURA portador do CPF 

041.972.322-68 4784 CREA/PA neste ato representando a empresa E.C. ARAÚJO & 

CIA. LTDA-ME – CNPJ: 08.863.948/0001-82, o Sr. JARIMAR DOS SANTOS FERREIRA 

portador do CPF 251.398.862-00 e RG 1784992 PC/PA representando a empresa 

FERREIRA GOMES MONTEIRO MANFROI CONSTRUTORA, COMÉRCIO, 

CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-EPP (FGMM) CNPJ: 14.699.252/0001-65, o 

Sr. AUDIONOR RAMOS AMARAL JUNIOR portador do CPF 334.124.642-87 e RG 

00125687400 DETRAN-PA representando a empresa MARAJÓ A R CONSTRUIR 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ 09.649.986/0001-08. Após a fase de 

credenciamento o Sr. Presidente solicitou as licitantes o envelope nº 01 com 

documentos de habilitação para análise, logo depois repassou os documentos para 

análise das empresas. Após análise fora dado um recesso de uma hora e trinta minutos 

para o almoço. No retorno, que aconteceu as quatorze e horas  e trinta minutos , o Sr. 

Presidente perguntou aos representante das empresas licitantes quanto a qualquer 

questionamento referente a regularidade das documentações apresentadas e declarou 

que só poderá se manifestar no certame os representantes das empresas. O Sr. 

Armando da E C ARAÚJO solicitou que fosse verificado a autenticidade do CREA no 

CRC da empresa FGMM, e colocou que consta ART nos documentos de habilitação, o 
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que não serve para efeito de acervo técnico, consta ainda atestado de visita técnica 

assinado pelo dono da empresa e não pelo responsável técnico. Após as colocações do 

Sr. Armando o Sr. Presidente perguntou se a empresa FGMM gostaria de se defender, e 

o Sr. Jarimar representante da mesma concordou que quem compareceu na visita 

técnica foi o proprietário e não o técnico responsável, ainda sobre a FGMM foi colocado 

que a CAT não esta com provada com a certidão de acervo técnico e que quanto ao 

CRC o representante afirmou que não foi incluído nos documentos de habilitação, que 

as ARTS não serão consideradas como acervo técnico. O Sr. Amaral representante da 

empresa MARAJÓ CONSTRUIR se manifestou com relação a empresa E C ARAUJO e 

disse que não encontrou alvará e certidão simplificada que comprove que a empresa 

tem dez por cento de capital para garantia e que a FGMM encontra-se com índice abaixo 

do estipulado no edital e que a visita técnica foi realizada pelo proprietário e não pelo 

responsável técnico e ainda existem pendências nas certidões tributárias. A CABANO 

colocou que  empresa FGMM está com certidão estadual positiva, os índices abaixo do 

estipulado no edital, faltou a certidão do CRC do contador e que o atestado de visita 

técnica foi assinado pelo proprietário da empresa e não pelo responsável técnico que ele 

apresentou ART no lugar do atestado de conclusão de obra, e no atestado de 

capacidade técnica não se encontra o número da certidão do acervo demonstrado. 

Ainda a empresa CABANO ENGENHARIA  colocou com relação a empresa MARAJÓ 

CONTRUIR não apresentou atestado de conclusão de obras com o número referente a 

CAT e declaração dos índices com assinatura do contador reconhecida em cartório. 

Ainda A CABANO ENGENHARIA com relação a E C ARAÚJO esta com a certidão 

tributária estadual positiva, a inscrição do municipal não costa no caderno de habilitação, 

falta a certidão simplificada que comprova que a empresa possui dez por cento do 

capital da obra, falta assinatura do contador reconhecida em cartório na declaração dos 

índices de liquidez,  o atestado de conclusão de obra não tem carimbo do CREA e que é 

vinculada a certidão de acervo. O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Armando que se 

manifestasse com relação a ausência de alvará e certidão simplificada, O Sr. Armando 

que em sua sede não existe cadastro municipal e que no item 14.2.2 do edital diz "prova 

de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e estadual, se houver", relativo a 

sede da licitante. E quanto a ausência de certidão simplificada ele diz que conforme 

edital no item 14.2.3.4 o valor  do patrimônio líquido esta registrado no contrato social. 

Quanto a certidão tributária estar positiva, ele alega que por ser ME tem um prazo de 

quarenta e oito horas para substituição. Quanto aos índices da autenticação da 

assinatura do contador alega que o edital não exige tal formalidade. A MARAJÓ 

CONSTRUIR se defende da alegação de ausência de atestado de conclusão de obras 

pois afirma que a ART apresentada com a numeração da CAT torna válida a própria 

CAT, ainda a MARAJÓ CONSTRUIR se defende da alegação de que os índices 

necessitam estar com assinatura do contador autenticada dizendo que essa exigência 
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não é mencionada no edital. Com relação ao índice de liquidez da FGMM estarem 

abaixo do exigido o Sr. Jarimar alega que utilizou o índice do ano de dois mil e doze pois 

ainda não foi fechado o índice de dois mil e treze, em dois mil e treze ele apresenta o 

livro diário que contém o balanço de dois mil e treze. Após ouvidas as partes a comissão 

e assessor jurídico analisaram as alegações e habilitou as empresas E C ARAÚJO, 

CABANO ENGENHARIA E MARAJÓ CONSTRUIR, e desabilitou a empresa FGMM por 

descumprir o item 10.1, que trata da obrigatoriedade do responsável técnico durante a 

visita técnica e o item 14.2.3.4.1 referente ao índices de boa situação financeira. 

Perguntado as empresas quanto a intenção de entrar com recurso contra a decisão da 

comissão, nenhuma se manifestou contra a decisão. Após a habilitação o Sr. Presidente 

deu prosseguimento para a fase de abertura de propostas:  

 

LOTE 01 UBS - SÃO PEDRO  

EMPRESA  VALOR DA PROPOSTA 

CABANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 407.931,61 

E.C. ARAÚJO & CIA. LTDA-ME R$ 367.159,14 

MARAJÓ A R CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  

- ME 
R$ 378.243,73  

VENCEDORA E.C. ARAÚJO & CIA. LTDA-ME/ 

R$ 367.159,14 

 

 

LOTE 02 UBS - BAIRRO NOVO II   

EMPRESA  VALOR DA PROPOSTA 

CABANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

 
R$ 407.931,61 

E.C. ARAÚJO & CIA. LTDA-ME 

 
R$ 367.159,14 

MARAJÓ A R CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  

- ME 
R$ 378.243,73 

VENCEDORA E.C. ARAÚJO & CIA. LTDA-ME/ 

R$ 367.159,14 

 

 

LOTE 03 UBS - BOM FUTURO / TUCUMANDUBA    

EMPRESA  VALOR DA PROPOSTA 

CABANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

 
R$ 404.784,17 

E.C. ARAÚJO & CIA. LTDA-ME 

 
R$ 367.159,14 

MARAJÓ A R CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  R$ 378.243,73 
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- ME 

VENCEDORA E.C. ARAÚJO & CIA. LTDA-ME/ 

R$ 367.159,14 

 

 

 

LOTE 4 UBS - CENTRO    

EMPRESA  VALOR DA PROPOSTA 

CABANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

 
R$ 404.784,17 

E.C. ARAÚJO & CIA. LTDA-ME 

 
R$ 367.159,14 

MARAJÓ A R CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  

- ME 
R$ 378.243,73 

VENCEDORA E.C. ARAÚJO & CIA. LTDA-ME/ 

R$ 367.159,14 

  

Após lidas as propostas o Sr. presidente declarou vencedora dos lotes um, dois, três 

e quatro a empresa E.C. ARAÚJO & CIA. LTDA-ME. O Sr Presidente perguntou se 

alguma empresa possui interesse em manifestar recurso contra o certame e nenhuma se 

manifestou. Não havendo mais nada digno de ser registrado, eu Marília de Figueiredo 

Soares que secretariei o certame e lavrei a presente ata, dato e assino-a juntamente 

com os demais presentes. 

 

 

 

Soure – Pará, 03 de Fevereiro de 2014. 
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