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NOTIFICAÇÃO 

 

MUNICIPIO DE IGARAPÉ MIRI, Pessoa Jurídica de Direito Público, devidamente inscrita 

no  CNPJ sob o nº 05.191.333/0001-69, com sede no Complexo Administrativo Agenor Corrêa 

Quaresma, na Avenida Eládio Lobato, s/nº, Bairro Cidade Nova, Estado do Pará, neste ato 

representado pelo Sr. Secretario de Planejamento e Gestão – Edson de Jesus Antunes Corrêa, 

inscrito no CPF sob n.º 376.686.172-72, residente e domiciliado neste municpio e pela 

Engenheira Civil da  Prefeitura Municipal, Sra. Gláucia Melina Carvalho Dias CREA/PA 

1508812527 , servidora pública municipal, inscrita no CPF sob o nº 931.422.182-20, residente 

e domiciliada no município de Abaetetuba NOTIFICA a Construtora Energeo LTDA EPP, 

inscrita no CNPJ:11.649.335/0001-51, localizada na Travessa Segunda de Queluz, 114, 

Canudos- CEP: 66.070-500- Belém-Pará, na pessoa de seu representante legal Sr. Wagner 

Alves Oliveira, para que apresente no prazo de 15 (quinze) dias úteis os documentos que 

estiverem em sua posse sobre a Tomada de preço 004/2020, referente ao objeto Contratação de 

empresa especializada para construção de portal de entrada da cidade com letreiro, a 

irregularidade abaixo apresentada justifica esta notificação. 

Fato: Ausência de documentos fisicos do processo licitatório tomada de preço 004/2020, 

realizado na gestão do Sr Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma.   

01- Não é possivel em virtude da ausência de documentação seguir com a execução da obra 

prevista no Contrato 145/2020 resultante da TP 004/2020.  

Fica a empresa NOTIFICADA que em virtude da ausência de tais documentos e tendo em vista 

o que o Contrato nº 145/2020, resultante da TP 004/2020, finalizou em 27/11/2020, será 

deflagrado um novo processo licitatório para conclusão do referido objeto. Assim, reiteramos 

que o não atendimento desta notificação no prazo ensejará o encaminhamento das demais 

providências que o caso requer nas esferas competentes de atuação do Poder Público.  

 

Igarapé Miri, 03 de setembro de 2021. 
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