
 

 

 

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 II 

 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20151112-01-PMM-PP-SEIDUR  
 

Às quinze horas do dia seis de janeiro de dois mil e dezesseis, reuniram-se a Pregoeira e 
equipe de apoio, situada na sala de reunião da Coordenação de Licitações e Contratos na 
BR 316 s/nº, Bairro: Centro Marituba/PA, composta pelos membros Lívia Elce Magalhães 
Gouveia - Pregoeira, Marcos Van Bast Silveira dos Santos e Anderson de Souza Miranda – 
equipe de apoio, referente aos prosseguimentos dos autos citados na ata da sessão 
anterior. PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20151112-01-PMM-PP-SEIDUR. Compareceu a 

empresa: W S DO LAGO-ME inscrita no CNPJ nº 23.691.168/0001-96 com sede no 
Conjunto Nova Marituba número 04 Complemento Conjunto Nova Marituba Bairro: Nova 
Marituba I CEP 67.200-000 Município Marituba. A pregoeira, registra que o envelope 
encontra-se aberto, foi registrado no protocolo geral do município todos os documentos 
que encontravam dentro e o mesmo foi entregue munido de oficio da empresa conforme 
constava na Ata da Sessão anterior. Conferidos encontra – se de acordo com o solicitado 
do edital e anunciado na ata da sessão. Conforme constava também na ata da sessão 
não foi possível averiguar a autenticidade da certidão de débitos tributários estaduais – 
SEFA, pois a mesma não estava disponível, após conferidos assinados por todos os 
presentes assim como equipe de apoio, a empresa é declarada HABILITADA. E quando 
perguntada se abrirá do eventual direito de interpor recurso, a licitante presente não 
entrará com recurso acerca de sendo presente certame. Nada mais digno de registro, a 
Pregoeira e equipe de apoio agradeceu ao presente e suspendeu os trabalhos para 
lavratura da ATA, que lida e estando de acordo, pede a todos os presentes que assinem.                       

 
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

 
 
LÍVIA ELCE MAGALHÃES GOUVEIA 
PREGOEIRA 
 
 

             
MARCOS VAN BAST SILVEIRA DOS SANTOS E 
EQUIPE DE APOIO 
 
 
 
ANDERSON DE SOUZA MIRANDA –                                                                      
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 
PARTICIPANTE DO CERTAME: 
W S DO LAGO-ME 
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