
 
CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
 Sala da Comissão de licitação 

 
ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - 
CMB/PA. PROCESSO Nº 098/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO-ANEXO DO 
PRÉDIO-SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PA. 
 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2021, às 10:00 horas, na sala de reunião 
da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Belém, situada na 
Travessa Curuzú, nº 1755, nesta Capital, os Membros da Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria nº 076/2021, reuniram-se Rodimar Manito Santos - 
Presidente, José Geraldo de Jesus Paixão, Manoel Espírito Santo de Menezes e 
Antônio Carlos de Souza Ferreira - Membros, com a finalidade de dar prosseguimento 
da abertura do processo licitatório em epígrafe. Após análise das documentações 
contidas nos envelopes n° 01 (HABILITAÇÃO) e dos apontamentos feitos pelo 
presidente, a Comissão Permanente de Licitação HABILITA todas as empresas que 
se fizeram presentes por seus representantes, bem como as que participaram apenas 
com a remessa dos envelopes previsto no edital dà Sessão de Abertura da Licitação, 
realizada no dia 26 de abril de 2021. A empresa SANECON SANEAMENTO E 
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP, apresentou Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas  e, caso venha a ser vencedora, terá o prazo de 05 dias úteis para 
regularização da documentação, conforme o artigo 43, § 1º, Lei Complementar nº 
123/2006, sob pena de inabilitação para sua contratação. O resultado da etapa de 
Habilitação será publicado no site: www.cmb.pa.gov.br (TRANSPARÊNCIA), 
passando a correr o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, na forma do artigo 109, I 
"a", da Lei nº 8.666/93. Decorrido o referido prazo, sem a interposição de recurso, em 
face do julgamento proferido na fase de habilitação, ficam os interessados intimados 
para a sessão de abertura e julgamento das propostas dos licitantes habilitados, a ser 
realizada o dia 06/05/2021, às 10:00 horas, no mesmo local aonde se deu a abertura 
do certame. 
 
E, nada mais havendo, o Presidente deu por encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo Presidente, Membros da CPL . 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 
ESTADO PARÁ - em BELÉM, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2021. 
 
 
 
                                           RODIMAR MANITO SANTOS 
                                                          Presidente 
 
 
JOSÉ GERALDO DE JESUS PAIXÃO    MANEOL ESPÍRITO SANTO DE MENEZES 
                Membro                                                            Membro   
 
 
ANTONIO CARLOS DE SOUSA FERREIRA                                                                           
                       Membro 
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