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 CONVALIDO a Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação, referente à TOMADA DE 
PREÇO Nº003/2020, OBJETO Contratação da empresa para realizar serviços de construção de 1 (uma) 
ponte em madeira (Ponte da Cachoeira) com 20 (vinte) metros de extensão 4,5 metros de largura e 5 
metros de altura no km 20,6 da Vicinal 240 Sul; 1 (uma) ponte em madeira (Ponte do Jerimum) com 25 
(vinte e cinco) metros de extensão 4,5 metros de largura e 5 metros de altura no km 1,22 da Vicinal do 
Arrependido; 1 (uma) ponte em madeira (Ponte Água Amarela) com 20 (vinte) metros de extensão 4,5 
metros de largura e 5 metros de altura no km 10 da Vicinal 59; 1 (uma) ponte em concreto (Ponte Água 
Azul) com 50 (cinquenta) metros de extensão 6 metros de largura e 7 metros de altura no km 20,9 da 
Vicinal 59; 1 (uma) ponte em madeira (Ponte São Paulo) com 35 (trinta e cinco) metros de extensão 4,5 
metros de largura e 5 metros de altura no km 27 da Vicinal São Paulo; 1 (uma) ponte em madeira (Ponte 
Macanã) com 20 (vinte) metros de extensão 4,5 metros de largura e 3 metros de altura no km 11,3 da 
Vicinal Macanã atingidas por desastres naturais no município Placas, no Estado do Pará - CONVÊNIO Nº 
050/2020, que declarou como vencedora como vencedora a empresa  D. SIMOES SILVA E SILVA LTDA, 
CNPJ 29.851.423/0001-05,com o valor total de R$ 2.597.583,14 (dois milhões, quinhentos e noventa e 
sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), nos termos da Ata de Sessão de 
Julgamento  
  Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito e atendido as exigências legais, HOMOLOGO o processo 
licitatório  Tomada de Preço nº003/2020.  
 
Publique-se. 
 

Encaminhe-se ao departamento competente para as providências de costume e contratação da 
empresa. 

 
 PLACAS - PA, 21 de Setembro de 2020 

 
 

 

______________________________________________ 
Leila Raquel Possimoser 

Prefeita Municipal de Placas 
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