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Ata do processo licitatório na modalidade Tomada de 

Preço de número 05/2015, tipo menor preço global, que 

tem como objeto Contratação de Empresa de 

Engenharia para a Complementação do Sistema de 

Abastecimento de Água – Construção da Adutota de 

Água Tratada (AAT), no Município de Soure. 

 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às dez horas da manhã no prédio 

da Prefeitura Municipal de Soure, como o estipulado pelo Edital da Tomada de Preço nº. 

05/2015, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) se reuniu para dar início à sessão de 

apuração do processo licitatório, na modalidade Tomada de Preço de nº 05/2015 que tem por 

objeto a Contratação de Empresa de Engenharia para a Complementação do Sistema de 

Abastecimento de Água – Construção da Adutota de Água Tratada (AAT), no Município de Soure  

 - Estado do Pará. Estiveram compondo a Mesa o Presidente da CPL, Sr. Henrrik Luibran 

Oliveira, e sua equipe de apoio, o Sr José Luciano Cavalcante Neto e a Sra. Jéssica Marina Raiol 

Fôro e o Sr. Eduíbe Catro de Araújo, engenheiro sanitarista da Prefeitura.  Na abertura o 

Presidente da comissão fez uma retificação do objeto da Tomada de Preço 05/2015 vinculada à 

publicação no Diário Oficial da União e do Jornal Amazônia que o objeto é Contratação de 

Empresa de Engenharia para a Complementação do Sistema de Abastecimento de Água – 

Construção da Adutota de Água Tratada, conforme Edital TP 05/2015 e altos do processo, e 

não Adutora de Água Bruta conforme publicação reiterou ainda que a retificação será publicada 

nos referidos diários oficiais.  Por ocasião da abertura da sessão, o presidente da CPL 

cumprimentou aos presentes e iniciou a fase de credenciamento. Após, somente a empresa SO 

NORTE CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº. 

09.509.747/0001-44, esteve presente, e fora devidamente credenciada. Dando prosseguimento 

foi solicitado à licitante o envelope nº 01 com os documentos de habilitação, após análise de 

documentação foi observado que a empresa atende aos requisitos exigidos no Edital TP 05/2015 

ao que se refere à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e, 

após a análise da qualificação técnica pelo engenheiro Sr. Eduíbe Catro de Araújo, a empresa foi 

considerada habilitada. O Senhor Presidente solicitou então o envelope com a proposta de preço, 

que constou com o valor total Global de: R$ 794.791,26 (setecentos e noventa e quatro mil, 

setecentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos) e este está dentro do valor máximo orçado 

pela Prefeitura. Os itens estão atendendo sem variações que possam gerar dificuldades 

construtivas e que atendem a execução da obra tendo uma variação de preço de R$1.358,50 a 

menos do valor estimado para a obra, conforme a planilha orçamentária anexa. A empresa então 

foi declarada vencedora do certame. Sem nada mais a tratar, eu 

________________________________, que secretariei e lavrei esta ATA, assino com os demais 

presentes. 

Soure – Pará, 10 de novembro de 2015. 
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EQUIPE : 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

LICITANTE : 

__________________________________________ 


