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Ata do Processo Licitatório na modalidade Concorrência 

Pública Nº 01/2010, tipo menor preço, que visa à 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA 

SEDE DO MUNICÍPIO DE SOURE NO ESTADO DO 

PARÁ. 

 

Aos dez dias do mês de Maio do ano de dois mil e dez, às oito da manhã no prédio da Prefeitura 

Municipal de Soure, como o estipulado pelo Edital Público nº. 01/2010, a Comissão Permanente de 

Licitação (CPL) se reuniu para dar início ao processo licitatório na modalidade Concorrência 

Pública, “Para contratação de empresa especializada para execução das obras de construção do 

sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Soure no estado do Pará”. Compondo a 

mesa estiveram o Presidente da CPL o Sr. Claudomiro Seabra Maués, o Sr. Almir da Silva 

Figueiredo (membro) e a Sra. Carla Patrícia Athar (membro). O Presidente da CPL iniciou a sessão 

cumprimentando os presentes, em nome do Prefeito Municipal. O Presidente da CPL solicitou aos 

licitantes os documentos para o credenciamento ao certame. Estiveram devidamente credenciados 

os senhores CARLOS DEMÉTRIO CORDEIRO GOUVEA; CPF 397.371.792-34 RG 1860630 

representando a empresa CABANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; CNPJ 

83.764.449/0001-53 e FRANCISCO SOLANO RODRIGUES NETO; CPF 148.265.002-97 RG 

2405669 representando a empresa CASTOR SERVIÇOS DE ENGENHARIA CNPJ 

07.220.374/0001-61, estando as Empresas consorciadas pelo Termo de Compromisso, devidamente 

registrado no Cartório de Primeiro Ofício Queiroz Santos. Em seguida, o Presidente da CPL 

solicitou aos representantes das empresas licitantes o envelope contendo os documentos para a fase 

de habilitação. Por ocasião da análise das documentações ambas as empresas consorciadas se 

encontravam em consonância com as exigências do Edital deste processo licitatório. Em seguida, o 

presidente perguntou aos representantes das empresas licitantes quanto a qualquer questionamento 

sobre os procedimentos adotados por esta comissão ou quanto a regularidade das documentações 

apresentadas e os já citados representantes declararam expressamente estarem de acordo e 

renunciaram ao direito de apresentar recurso contra o processo de habilitação. Em seguida o 

Presidente da CPL solicitou os envelopes contendo as propostas de preço das empresas 

concorrentes. A CPL analisou as propostas apresentadas pelos consorciados e anunciou o seguinte 

resultado: CABANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E CASTOR SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, apresentaram uma proposta de R$ 4.998.982,63 (Quatro milhões, novecentos e 

noventa e oito mil, novecentos e oitenta e dois Reais e sessenta e três centavos), sendo as 

consorciadas vencedoras do certame. Não havendo mais nada digno de ser registrado, eu Franklin R 

Carvalho da Silva que secretariei o certame e lavrei a presente ata, dato e assino-a juntamente com 

os demais presentes. 

Soure – Pará, 10 de maio de 2010. 
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