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As 15h30min. Reuniu-se na CPL Sala 02, Avenida João Miranda dos Santos nº 67, 
bairro Novo Horizonte, a Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo Decreto 
nº 002/2017, de 03 de janeiro de 2017, para, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, proceder a sessão de abertura e julgamento dos trabalhos licitatórios da 
CARTA CONVITE nº 24012017-03-0003-PMP, do tipo: menor preço por item, com o 
objeto para a contratação de empresa para materiais descartáveis, para atender as 
demandas das Secretarias e Fundos Municipais. Nos termos do §3º do art. 22 da Lei nº 
8.666/93, o edital do procedimento licitatório em questão, teve sua cópia afixada no 
placar deste, logo após a sua publicação na imprensa oficial (Diário Oficial da União, 
seção 3, nº 36, página 171, em 20/02/2017; Imprensa Oficial do Estado Pará, nº 33318, 
páginas 59 e 60, em 20/02/2017; Jornal Amazônia, página 08, em 20/02/2017), e 
encaminhado cópia a Associação Comercial e Industrial de Pacajá, a fim de que a 
mesma, por sua diretoria, comunica-se as empresas filiadas e não filiadas, que o edital 
estava à disposição das interessadas em participar do certame em epigrafe. Foram 
convidadas para participar do Convite epigrafado, as empresas, constantes dos autos. 
Manifestaram interesse em participar do referido Convite, por solicitação através do 
endereço eletrônico (pmpacaja.cpl@gmail.com) e ou de forma presencial, conforme 
requerimentos constantes dos autos, às empresas: CLAUDIONOR SILVA REIS – ME, 
CNPJ nº 34.640.359/0001-45; VOVÔ CIDUCA COM. DE SECOS E MOLHADOS 
LTDA – ME, CNPJ nº 11.271.070/0001-09; JBVSENA – ME, CNPJ nº 
10.661.877/0001-87. A Comissão deu início aos trabalhos, procedendo a chamada e 
anuncio da abertura do certame aos interessados presentes ou aqueles que enviaram seus 
envelopes (documentos de habilitação e proposta), em ato continuo aguardou e deu 
tolerância de 15 (quinze) minutos do horário preestabelecido, recolhendo os envelopes 
contendo documentação de habilitação e proposta das empresas participantes que 
compareceram à licitação, com seus respectivos representantes, que são: VOVÔ 
CIDUCA COM. DE SECOS E MOLHADOS – LTDA-ME, CNPJ nº 11.271.070/0001-
09, com seu representante legal, o procurador senhor DEUSIRON MARÇAL DE 
LIMA, e JBVSENA – ME, CNPJ nº 10.661.877/0001-87, o qual procedeu protocolo 
dos respectivos envelopes (documentos de habilitação e proposta), não ficando 
qualificado representante legal.  
 
A Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade, declara o processo licitatório 
em epigrafe como FRACASSADO, por manifestarem interesse em participar do 
certame apenas 2 (duas) empresas, desta forma não sendo atendido às normas contidas 
no edital de convite, que exige a apresentação de pelo menos três propostas, e seguindo 
o contido na Súmula 248 TCU, aonde “não se obtendo o número legal mínimo de três 
propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade convite, impõe-se a repetição 
do ato, com a convocação de outros possíveis interessados ressalvados as hipóteses 
previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993”. 
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Todos os licitantes estão convocados a procederem a retirada de seus envelopes de 
documentação de habilitação e de propostas financeiras, os quais estão lacrados e a 
disposição. Não procedendo a retirada no prazo de 10 (dez) dias a administração se 
reservava-se no direito de incinera-los.  
 
Nada mais havendo digno de registro, procedeu-se à lavratura desta ata, que, após lida e 
achada em conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação. 
 

Comissão Permanente de Licitação 
Decreto nº 002/2017, de 03 de janeiro de 2017 

Presidente: Silvany Santos da Silva  

Membro: José Dionizio do Nascimento Junior  

Membro: Osmar Menezes de Campos  
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