
 

 

 

 

 
 

 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

 
 

Trabalho e desenvolvimento social 
 

 

 

Rua Otaviano Santos, 2288 – Bairro Sudam I – Fone (093) 3515-3929 – CEP. 68.371.250 – Altamira – Pará 

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS – SETOR DE LICITAÇÕES 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-005 – Tel.: (93) 3515 1684 e 2561 

 

 

ATA DE REABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 
 

 

Ata de abertura de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA N.º 001/2018, cujo objeto de 

licitação é a: 

 

OBJETO: Seleção e contratação de empresas especializada Construção de Muro de Arrimo 

com aterro e drenagem, conforme a Portaria nº. 655 de 14/12/2017 e a Portaria nº. 030 de 

18/01/2018 do Ministério da Integração Nacional, que visa a execução de ações de 

prevenção em áreas de riscos e desastres, conforme especificações constantes na planilha 

(Anexo II). 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e dez 

minutos, incluindo o período de tolerância, na Divisão de Suprimentos e Serviços da 

Prefeitura Municipal de Altamira, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, 

Bairro Esplanada do Xingu, na cidade de Altamira, estado do Pará, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação: José de Arimatéia Alves Batista – Presidente, Polyana Moreira da 

Silva - Secretária e Cleonice da Silva Soares - Membro, ambos designados pela Portaria nº. 

1.880 de 18 de agosto de 2017, para o recebimento dos envelopes de habilitação e propostas 

de preços para a realização do processo de licitação em epígrafe, conforme publicações no 

Quadro de Avisos da Unidade Gestora no dia 17/07/2018, no Diário oficial da União edição 

nº. 136, seção 3, página nº. 163 do dia 17/07/2018, no Diário Oficial do Estado do Pará 

edição nº. 33.658, página 59 do dia 17/07, no jornal de grande circulação Diário do Pará 

edição do dia 17/07/2018, e no site oficial da Prefeitura www.altamira.pa.gov.br, conforme 

comprovantes anexos ao processo, sendo que com a ampla divulgação 05 (cinco) empresas 

especializadas no ramo fizeram a retirada do edital conforme a seguir:  

 

01 – CONSTRUTORA LORENZONI LTDA – CNPJ: 02.600.407/0001-85; 

 

02 – CONSTRUTORA IMPAX LTDA – CNPJ: 10.571.491/0001-84; 

 

03 – M D DOS SANTOS ENGENHARIA (INFRASET) – CNPJ: 27.810.436/0001-40; 

 

04 – D & N ENGENHARIA LTDA – EPPA – CNPJ: 15.151.287/0001-28 e a 

 

05 – ZAVATARRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 

13.039.418/0001-54; 

 

Sendo que somente as empresas a seguir protocolaram o pedido de visita técnica in loco, 

conforme determina o item 8 do Edital: 

 

02 – CONSTRUTORA IMPAX LTDA – CNPJ: 10.571.491/0001-84 e a 
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04 – D & N ENGENHARIA LTDA – EPPA – CNPJ: 15.151.287/0001-28. 

 

Considerando que às 10:57 (dez horas e cinquenta e sete minutos) do dia 10/08/2018 a 

empresa ZAVATARRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 

13.039.418/0001-54, protocolou um PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO, onde foi apreciado pela 

Comissão Permanente de Licitação com o apoio da Assessoria Jurídica, onde o pedido foi 

INDEFERIDO, porém flexionamos a interessada que apresentasse uma DECLARAÇÃO 

DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES 

A NATUREZA DAS OBRAS objeto desta licitação, tudo conforme despacho nos autos do 

processo; 

 

Considerando ainda que nenhuma das empresas que solicitaram a visita técnica in loco 

compareceram para a realização das mesmas: 

 

Sendo que no dia e hora marcada para recebimento dos envelopes contendo os documentos 

de habilitação e proposta de preços, compareceu apenas a empresa a seguir: 

 

05 – ZAVATARRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 

13.039.418/0001-54; 

 

A Comissão Permanente de Licitação - CPL procedeu o certame com o recolhimento do 

credenciamento e dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de 

preços, onde foi realizado o credenciamento do representante que se faz presente, conforme 

a seguir:  

 

05 – ZAVATARRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 

13.039.418/0001-54, está representada pelo seu proprietário Sr. HÉLIO ZAVATARRO 

JUNIOR portador da Carteira Nacional de Habilitação: 02868362404 DETRAN/PR e CPF: 

481.379.289-97, sendo que o proprietário da empresa solicitou a juntada de documentos nos 

autos do processo, conforme e seguir: 

- Procuração por instrumento particular; 

- Carta Credencial e 

- Cópia da Carteira Nacional de Habilitação: 0436829725 DETRAN/MT do Sr. DIONES 

BRAZ VIANA. 

 

Onde iniciamos a abertura do envelope “1” contendo os documentos de habilitação, sendo 

que foram examinados todos os documentos da respectiva empresa, conforme a seguir: 

 

05 – ZAVATARRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 

13.039.418/0001-54, não declarou ser Micro Empresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - 

EPP e não apresentou a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, onde a 

mesma não gozará das prerrogativas da LC nº. 123/2006, considerando que após a análise 

de sua a mesma está devidamente habilitada - OK; 
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Considerando que perguntamos ao representante presente se teria alguma argumentação 

sobre os documentos de habilitação, sendo que o representante da empresa presente 

concordou com o prosseguimento, deu-se o início a abertura do envelope “2” onde o mesmo 

contém a proposta de preços, após análise e visto de todos os presentes constatamos que a 

proposta está devidamente classificada, estado assim com seus preços compatíveis com os 

praticados no mercado, sendo que também perguntamos as representante se teriam alguma 

argumentação sobre a proposta, o representante presente concordou com o prosseguimento, 

sendo que os valores estão mencionados no mapa em anexo, que é parte integrante desta ata, 

e conforme o critério de julgamento estabelecido no Edital, a Comissão Permanente de 

Licitação - CPL considerou a empresa a seguir vencedora: 

 

05 – ZAVATARRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 

13.039.418/0001-54, venceu o presente certame licitatório com o Valor Global de R$: 

15.749.329,67 (Quinze Milhões Setecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Vinte e 

Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos). 

 

Sendo que o presente processo será submetido à apreciação do Ordenador de Despesas 

Prefeito Municipal de Altamira Eng. DOMINGOS JUVENIL para efeito de homologação 

da empresa vencedora, considerando que o licitante presente abriu mão de todo e qualquer 

recurso na fase de habilitação como também de julgamento da proposta. Sem mais para 

tratar digno de registro, eu Polyana Moreira da Silva lavrei a presente ata, a qual assino e 

será assinada por todos os demais membros da Comissão Permanente de Licitação, e 

representante da empresa que se faz presente ao processo de Licitação em epígrafe.  

 

 

 
_______________________________ 

José de Arimatéia A. Batista 
Presidente da CPL 

 _______________________________________ 
Cleonice da Silva Soares 

Membro – CPL 

 
 

________________________________ 
Polyana Moreira da Silva 

Secretária – CPL 

 ___________________________________________ 
ZAVATARRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI  

Participante 
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