GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE ABERTURA, CREDENCIAMENTO e HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMIN1STRATIVO:2021/101931
EDITAL CONVITE N°003/2021/SEFA

OBJETOiG objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa de engenharia para Reforma da Residência Funcional no
municipio de Santarém, localizado na Rua Borges Leal, Vila do Estado, Casa 01, cidade
de Santarém - Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

Aos 27 dia de Dezembro de 2021, às 10h:03min, no Auditório da Secretaria de
Estado da Fazenda - SEFA, sediado(a) Av. Visconde de ouza Franco n° 110, Bairro do
Reduto, CEP: 66.053.000, Belém/PA,reuniram-se em sessão pública o Presidente Isaias
da Costa Mota, e os membros da Comissão Permanente de Licitação, composta por
Elizaneide de Souza Lopes, membro e, Marly Anne Olivier de Oliveira Nobumasa,
membro substituta no lugar da titular Helenil Silva Valente, por ausência justificada
desta, conforme Portaria n° 3.074/2021 DAD/SEFA de 03 de Novembro de 2021,
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.757 de 05 de Novembro de 2021 com vistas
à realização da Sessão de Licitação na modalidade CONVITE em epígrafe, para
repetição do Convite 002/2021, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, n° 34.740,
de 20 de outubro de 2021, pág. 125, aberta em 03 de novembro de 2021e cancelada em
06 de Dezembro de 2021 por falta de três propostas válidas, conforme estabelece a
súmula 248 do TCU. Declarada aberta a sessão pelo presidente desta Comissão
Pemanente de Licitação, em seguida foi procedida á leitura do objeto da licitação pelo
mesmo e realizado o credenciamento das empresas presentes. Em ato contínuo, houve
o recebimento dos envelopes da habilitação e proposta de preço, os mesmos foram
examinados e rubricados no fecho pela Comissão de Licitação e licitantes presente. Na
presente sessão registra-se o comparecimento das seguintes empresas: CASA NOVA
CONSTRUTORA EIRELIcom CNPJ sob

n° 08.811.324/0001-11

neste ato sendo

representada por RAIMUNDO DA SILVA SANTOS, com CNH n° 00105282681 com
validade até 11/01/2021, regurlamente inscrito no CPF/MF sob n° 235.597.052-15 e J.
DA SILVA RIBEIRO LTDA - ME com CNPJ sob n° 27.488.489/0001-49 neste ato sendo

representada por FERNANDO SIMÕES CUNHA, com CNH n® 05870571713 com
validade até 20/03/2023, regurlamente inscrito no CPF/MF sob n° 025.795.912-22. DAS

OCORRÊNCIAS: Constata-se a presença de apenas de 02(duas) empresas licitantes, o
que, a princípio, configura situação contrária ao que estabele a Súmula 248 do TCU,
contudo, como se trata de repetição de convite anterior já cancelado por ausência de 03
(três) propostas válidas, o qual nesta continuidade respeitou a ampla publicidade com
publicação de aviso no Diário Oficial do Estado, a Comissão Permanente de Licitação
entende que no caso em exame o não comparecimento do número minímo de 03 (três)
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licitantes ocorre por motivos inerentes às próprias empresas, seja por limitação do
mercado ou por razões de exclusiva coveniência das empresas em não participar do
certame. Assim, a Administração Pública deve continuar no processo licitatòrlo com o
número possível de licitantes que compareceram ao presente ato devido à prevalência

do interesse público sobre o interesse privado. DA HABILITAÇÃO: QUE após o exame
dos envelopes pela Comissão de Licitação e licitantes presentes, passou-se à abertura
dos envelopes contendo documentos de habilitação das empresas participantes, com

fins de análise da documentação para efeito de habilitação das mesmas. Dada a palavra
aos

representantes

das

empresas

licitantes

não

houve

manifestação.

DO

ENCERRAMENTO DA SESSSÃO PÚBLICA: Após a abertura dos envelopes e análise
da documentação pelas empresas licitantes, a Comissão Permanente de Licitação
decidiu pelo encerramento da presente sessão pública eremeterá a documentação para
a area técnica (CGRM/SEFA) a fim de analisar a parte referente á habiltação técnica das
empresas e emitir a respectiva nota técnicae informa aos licitantes que a divulgação do
resultado da habilitação das empresas será publicada no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

DOPARÁ - D.O.E/PA, quando se abrirá prazo para eventual interposição de recurso
administrativo. E, nada mais havendo, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pela
Comissão de Licitação e todos os licitantes presentes.
Belém-PA, 27 de Dezembro de 2021.

ISAIAS DA^STA MOTA
Presidente

OPES

marCy amn^òlivier de olivéira
/NOBUMASA
K/lembro Substituta

CASA NOV/yCO/NSTRUTORA EIRELI
CNPJ./08.ál1.324/0001-11
Representante Legal

J. DA SILVA RIBEIRO LTDA -ME
CNPJ. 27.488.489/0001-49

Representante Legal
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