
 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

Na Rodovia Br-316, s/n – km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 

ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/20161102-01-PMM-C-SEIDUR 

  

Às nove horas do dia sete de março de 2016, reuniram-se a Comissão Especial de 

Licitação, situada na sala de reunião da Coordenação de Licitações e Contratos na BR 316 

s/nº, Bairro: Centro Marituba/PA, composta pelos membros Débora Raquel Fontel Reis - 

Presidente, Roseny Cristina Ribeiro da Silva e Paulo Roberto Furtado de Souza - 

membros da CEL, referente ao CONVITE nº 2/20161102-01-PMM-C-SEMED para abertura 

dos envelopes de habilitação e propostas de preços, cujo objeto é Contratação de 

empresa(s) para a Revitalização da praça do conjunto paraíso dos pássaros; 

Revitalização da calçada externa do ginásio de esportes de Marituba. A publicidade se 

deu através do quadro de aviso desta Prefeitura e no portal dos jurisdicionados. Foram 

convidadas as empresas: A.J Abreu & CIA Serviços Hidráulicos LTDA-EPP, D.S.N 

Construções e Serviços LTDA –EPP, M.D.I Engenharia e Comércio LTDA- EPP, Paráfrios 

Refrigeração Comércio e Serviços LTDA - ME. A Presidente iniciou solicitando procuração 

e contrato social dos licitantes para verificação dos poderes atribuídos. As empresas que 

compareceram foram: DSN Construções e Serviços LTDA – EPP representada por 

procuração pelo Sr. Dinelson Davi Costa Nunes RG Nº 3762868; M.D.I Engenharia e 

Comércio LTDA- EPP representada pelo Sr. Mario Matias de Souza Junior RG Nº 3189457 

SSP/PA, Parafrios Refrigeração Comércio e Serviços LTDA – ME representada pelo Sr. 

João Batista Lisboa de Alcântara RG nº 3638102.  A presidente solicita os envelopes de 

habilitação e propostas de preços para rubrica, foi verificado que os envelopes encontram 

– se de acordo com o Convite. Dando continuidade ao certame inicia com abertura dos 

envelopes de habilitação passando para rubricas e analise, perguntado sobre algum 

questionamento nada tiveram a declarar. A CEL verificou que a empresa M.D.I 

Engenharia e Comércio LTDA- EPP apresentou a certidão tributária cassada, caso a 

empresa seja declarada vencedora, a mesma deverá regulariza a certidão de acordo com 

o item  6.2.2.5. O § 5º, do art. 4º, do Decreto federal nº 8.538/15, estabelece que “A 

não regularização da documentação no prazo previsto nos §§ 1º e 3º, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da 

Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação”. Perguntando 

novamente sobre alguma ponderação nada declararam. Prosseguindo abre – se os 

envelopes propostas de preços com os valores a seguir: DSN Construções e Serviços 

LTDA – EPP “Revitalização da calçada externa do ginásio de esporte de Marituba” com o 

valor de R$ 26.141,18 (Vinte e seis mil, cento e quarenta e um real e dezoito centavos), 

“Revitalização da praça do conjunto Paraíso dos Pássaros” com o valor de R$ 12.868,65 

(Doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo o 

valor global de R$ 39.009,83 (Trinta e nove mil, nove reais e oitenta e três centavos); 

Parafrios Refrigeração Comércio e Serviços LTDA – ME “Revitalização da calçada externa 

do ginásio de esporte de Marituba” com o valor de R$ 27.728,46 (Vinte e sete mil, 

setecentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), “Revitalização da praça do 

conjunto Paraíso dos Pássaros” com o valor de R$ 14.513,41  (Quatorze mil, quinhentos 

e treze reais e quarenta e um centavos),  perfazendo o valor global de R$ 42.241,87 

(Quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos); M.D.I 

Engenharia e Comércio LTDA- EPP “Revitalização da calçada externa do ginásio de 

esporte de Marituba” com o valor de R$ 27.062,65 (Vinte e sete mil, sessenta e dois 

reais e sessenta e cinco centavos), “Revitalização da praça do conjunto Paraíso dos 
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Pássaros” com o valor de R$ 14.007,35  (Quatorze mil, sete reais e trinta e cinco 

centavos),  perfazendo o valor global de R$ 41.070,00 (Quarenta e um mil  e setenta 

reais).E quando perguntada acerca de recurso, as licitantes presentes não entrarão com 

recurso fase de proposta de preços. A Presidente pergunta a empresa DSN Construções e 

Serviços LTDA – EPP se tem intenção de recorrer não se manifestou, a empresa M.D.I 

Engenharia e Comércio LTDA- EPP se tem intenção de recorrer não se manifestou, a 

empresa Parafrios Refrigeração Comércio e Serviços LTDA – ME se tem intenção de 

recorrer não se manifestou.  Nada mais digno de registro, a Presidente agradeceu aos 

presentes e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando de acordo, 

pede a todos os presentes que assinem.                       

 

 
Comissão Especial de Licitação 

 

 

 

 

____________________________ 

Débora Raquel Fontel Reis 

Presidente da CEL 

  

 

 

 

______________________________             ______________________________ 

Roseny Cristina Ribeiro da Silva         Paulo Roberto Furtado de Souza 

Membros                                              Membros 

 
 
 
 

Licitantes: 

 

DSN Construções e Serviços LTDA – EPP  

 

Parafrios Refrigeração Comércio e Serviços LTDA – ME 

 

M.D.I Engenharia e Comércio LTDA- EPP 
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