GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO: 2021/101931
CONVITE N" 003/2021/SEFA

EDITAL N®003/2021/SEFA

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa de engenharia para Reforma da Residência Funcional no município 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.
Dando continuidade aos trabalhos para análise e julgamento da documentação de
habilitação das duas empresas licitantes, aos 05 (cinco) dias de janeiro de 2022, às 14:00H, na Sala
da Célula de Gestão e Contratos (CGLC), vinculada à Diretoria de Administração (DAD) da
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, sediada na Av. Visconde de Souza Franco, n° 110,
Bairro do Reduto, CEP: 66.053.000, Belém/PA, reuniram-se o Presidente Isaias da Costa Mota e

os membros da Comissão Permanente de Licitação, Elizaneide de Souza Lopes e Helenil Silva
Valente, conforme Portaria xf 3.074/2021/DAD/SEFA de 03 de novembro de 2021, publicada no
Diário Oficial do Estado do Pará de 05 de novembro de 2021, com vista à realização da Sessão de
Licitação na modalidade Convite em epígrafe. No iníco dos trabalhos o Presidente da Comissão
assinalou que nesta licitação a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das
empresas licitantes ocorreu no dia 27 de dezembro de 2021, segundo consta na ata de abertura da
presente licitação, que os documentos relativos à qualificação técnica das empresas foram
submetidos à análise da área técnica e retomaram acompanhados da manifestação do setor
demandante por meio da respectiva Nota Técnica datade 05 de janeiro de 2022 e assinada pela
servidora Brenda Monteiro Batalha. Desse modo, após a análise da documentação apresentada
pelas empresas participantes do certame em curso, a Comissão de Licitação, de forma unânime,
decidiu que:
1) A empresa J DA SILVA RIBEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 27.488.489/0001-49,
foi considerada HABILITADA porque apresentou documentação compatível com a
prevista no Edital de Licitação;
2) A empresa CASA NOVA CONSTRUTORA EIRELI , inscrita no CNPJ sob n°
34.903.229/0001-58, foi considerada HABILITADA porque apresentou documentação
compatível com a prevista no Edital de Licitação.
Por derradeiro, ante a finalização da análise e conferência da documentação com habilitação de
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ambas as empresas participante do certame, a Comissão de Licitação designa a sessão de abertura
dos envelopes das propostas de preços para o dia 07 de janeiro de 2022, às 14 horas, na Auditório
Central da SEFA/PA, localizado na Av. Visconde de Souza Franco, n° 110, Bairro do Reduto,
CEP: 66.053.000, Belém/PA. Nada mais havendo a tratar sobre o presente julgamento,
encerraram-se os trabalhos, às 15h:28min, com a lavratura desta ata que, após lida e achada

conforme, vai assinada pelo presidente e membros da Comissão de Permanente de Licitação,
abaixo assinados.

Belém-PA,05 de janeiro de 2022.
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