
 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
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Coordenação de Licitações e Contratos 

 

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 2/20161403-01-PMM-

C-SEDAP. 

 

 Às dez horas do dia vinte e um de março de dois mil e dezesseis, 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, Edenilson da Silva Assunção e Roseny Cristina 

Ribeiro da Silva - membros, referente ao CONVITE nº 2/20161403-01-PMM-C-SEDAP 

para abertura dos envelopes de habilitação e propostas de preços, cujo objeto é 

Aquisição de pescado congelado, para a Feira do Pescado na Semana Santa, que se 

realizará nos dias 24 e 25 de março de 2016, no município de Marituba/Pa. A publicidade 

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

convidadas as empresas: Conexão Comércio e Serviços Ltda-ME, M. Mindelo de Miranda 

e Cia Ltda-EPP e Massari Norte Comercial Eirelli ME. A Presidente iniciou solicitando 

procuração e contrato social dos licitantes para verificação dos poderes atribuídos. As 

empresas que compareceram foram: Conexão Comércio e Serviços Ltda-ME representada 

por procuração pelo Sr°. Flávio Leonidas Domience Santos Júnior RG nº 3612367 PC/PA; 

M. Mindelo de Miranda e Cia Ltda-EPP representada por procuração pelo Sr°. José Lino 

Penalber Pimentel RG nº 5622610 SEGUP/PA e Massari Norte Comercial Eirelli ME 

representada pela sócia Sra. Gleicyane Nascimento da Gama RG nº 2952997 PC/PA. A 

presidente solicita os envelopes de habilitação e propostas de preços para rubrica, foi 

verificado que os envelopes encontram-se de acordo com o edital. Dando continuidade ao 

certame inicia com abertura dos envelopes de habilitação passando para rubricas e 

análise, perguntado sobre algum questionamento nada tiveram a declarar. A CEL analisa 

e verifica que todas as empresas encontram-se aptas na primeira fase do certame. 

Perguntando novamente sobre algum questionamento nada tiveram a declarar. Passa-se 

então, a segunda fase do certame com a abertura dos envelopes propostas de preços 

com os valores a seguir: Conexão Comércio e Serviços Ltda-ME: R$ 24.972,00 (Vinte e 

quatro mil, novecentos e setenta e dois reais); M. Mindelo de Miranda e Cia Ltda-EPP: R$ 

24.990,00 (Vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais) e Massari Norte Comercial 

Eirelli ME: R$ 24.979,98 (Vinte e quatro mil, novecentos e setenta nove reais e noventa 

e oito centavos). E quando perguntada acerca de recurso, as licitantes presentes não 

entrarão com recurso na fase de proposta de preços. Em conformidade com o edital, a 

empresa Conexão Comércio e Serviços Ltda-ME, apresentou o menor preço global de R$ 

24.972,00 (Vinte e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais). Nesse momento a 

empresa vencedora pede a Presidente da CEL para entregar suas certidões fiscais e 
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trabalhistas, conforme solicita o item 11.3 do edital. A Presidente concorda e pergunta 

aos presentes sobre alguma alegação quanto a apresentação das certidões, todos os 

licitantes concordam com a entrega. Passando para rubrica e análise dos licitantes. Ainda 

nesta fase, as certidões são consultadas para confirmação de autenticidade. Perguntando 

aos licitantes presentes a cerca de recurso, nenhuma das empresas entrará com recurso 

a cerca das fases do certame. 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 

  

 

 

 

 

 

 

Edenilson da Silva Assunção                       Roseny Cristina Ribeiro da Silva   
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Conexão Comércio e Serviços Ltda-ME: 

 

 

M. Mindelo de Miranda e Cia Ltda-EPP: 

 

 

Massari Norte Comercial Eirelli: 
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