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ATA DA REUNIAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
ABAETETUBA, REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2017 
 
Aos treze de março do ano de dois mil e dezessetes, as 09horas:00 min, na sala da CPL em sua 
sede, situada a Avenida D Pedro II, nº. 1415, Abaetetuba, Estado do Pará, CEP: 68440-000, reuniu-
se a Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria 001/2017 de 03/01/2017, para 
proceder a abertura do Processo de Licitação Nº. 009/2017, Modalidade Carta Convite Nº. 
006/2016, Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada na 

Área para o recarga de tinta preta  e  colorido  de  cartuchos  de  impressoras,   remanufatura  e 

cartuchos de toner para impressoras e refil para impressoras e maquinas copiadoras; para atender as 
necessidades de funcionamento da Câmara Municipal de Abaetetuba (PA), conforme legislação 
em vigor e ao Edital e seus anexos, registrando a presença dos representantes legais das 
empresas: 
 
TECNOW SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME(CNPJ:02.908.777/0001-84) 
PARAMAJÓ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME  (CNPJ 10.752.148/0001-36) 
E. DO S. MACEDO DA SILVA-ME  (CNPJ: 02.525.328/0001-57) 
 

Os representantes das empresas apresentam as suas credenciais e cédulas de identidade aos 
membros da comissão, as quais foram conferidas e devolvidas aos seus portadores. A comissão de 
licitação informou aos presentas que procederia a fase da habilitação, pelo que solicitou das 
empresas fosse entregues os respectivos envelopes conforme exigido no Edital. Ao se proceder ao 
exame cuidadoso na documentação apresentadas pelas empresas, constatou-se que todas 
preenchiam os requisitos da habilitação, e não havendo nenhuma oposição dos licitantes, com 
renuncia expressa por parte dos licitantes ao prazo recursal, a comissão deliberou que todas as 
empresas estavam habilitadas, podendo então continuar no certame participando da fase 
seguinte. Em seguida, a comissão procedeu à abertura dos envelopes contendo a proposta de 
preços de cada, com a analise das respectivas propostas de preços, onde a empresa PARAMAJÓ 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (CNPJ 10.752.148/0001-36), apresentou os MENORES 
VALORES POR ITEM, e foi lançada no mapa de apuração COMPARANDO o valor para cada ITEM, 
nos termos de suas propostas em anexos, nenhuma outra empresa manifestou interesse em 
participar do processo licitatório, em seguida, a comissão de licitação considerando o critério de 
julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, disposta no Edital, e ainda por tratar-se de valor 
compatível com o praticado no mercado local, deliberou dar como vencedora a empresa 
PARAMAJÓ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME  (CNPJ 10.752.148/0001-36), que 
apresentou o  menor valor nos seus referidos itens que consta no mapa de apuração 
TOTALIZANDO R$- 69.590,00(SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS). Nada mais 
tendo tratar encerrou-se a presente licitação. A comissão encaminhara este processo licitatório ao 
Setor Jurídico para ser analisado e emitido o parecer e encaminhar ao Gabinete do Presidente da 
Câmara Municipal de Abaetetuba para os fins de homologação e adjudicação do presente 
Processo. 
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Abaetetuba ( PA ), 13 DE Março de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA           
       Presidente CPL Port nº. 001/2017                                                                 
 
  
SAMIRA MARQUES DE SARGES 
                   Secretaria                                                        
                                                              
 
 
 MARILDA SIMONE PONTES E SILVA 
                        Membro                     
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