
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 
___________________________________________________________________________ 

Av João Paulo II  s/n, Bairro D. Aristide, Marituba-Pará 

Fones: 091-3256-567/3256-079/329-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

Às oito horas do dia vinte e quatro de dezembro de dois mil e quinze, reuniram-se a Pregoeira e equipe de apoio, 

situada na sala de reunião na sala do Departamento de Licitação na Câmara Municipal de Marituba/PA, Av. João 

Paulo II, s/n - Dom Aristides, Marituba – PA, composta pelos membros Débora Raquel Fontel Reis - Pregoeira,  

Flávio Damasceno Furtado e Marqueiza Vaz Abreu – equipe de apoio, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 

002/2015  para recebimento do credenciamento, propostas de preços e habilitação, cujo objeto é Contratação de 

Serviços Técnicos Especializados em Assessoria Técnica Contábil na área de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público para o exercício financeiro 2016. A publicidade se deu através do quadro de aviso da Câmara Municipal 

de Marituba, imprensa oficial do Estado e no jornal de grande circulação, e no portal dos jurisdicionados. A 

Pregoeira iniciou o certame solicitando o credenciamento da empresa presente. Compareceram as empresas: L L 

de Oliveira Serviços Contábeis – EIRELI representada pelo Sr. Lyfosn Lopes de Oliveira Carteira de identidade 

profissional nº 014676/O-02;  ESACCON-Escritório Administração e Consultoria Contábil S/S LTDA – ME. A 

pregoeira solicita o credenciamento, que  analisa o credenciamento juntamente com a equipe de apoio e licitante 

presente, as licitantes atenderam as exigências do credenciamento. E perguntando acerca de algum 

questionamento, nada declararam. Dando continuidade ao certame solicita o envelope de proposta de preços para 

rubrica dos presentes, aberto, verifica que as propostas de preços encontram-se acordo com o solicitado no edital.  

ITEM 01 - LICITANTE 01:  

RODADA 
EMP.1 EMP.1 

L L de Oliveira ESACCON 

1 180.000,00 162.000,00 

2 161.760,00 160.000,00 

3 159.000,00 158.500,00 

4 158.000,00 157.500,00 

5 157.000,00 156.500,00 

6 155.000,00 Declina 

Negociação 150.000,00  

 Arrematou  

Encerrando a fase da proposta de preços, solicita o envelope de habilitação, sendo examinado, conferidos e 

rubricados por todos, aberto o envelope, constatou que a empresa que arrematou o item encontra-se de acordo 

com o edital e seus anexos.  E quando perguntada se abrirá do eventual direito de interpor recurso, a licitante 

presente não entrará com recurso acerca do 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 

 

 

____________________________ 

Débora Raquel Fontel Reis 

Pregoeira 

 

 

 ______________________________             ______________________________ 

Flávio Damasceno Furtado    Marqueiza Vaz Abreu  

Equipe de apoio                                            Equipe de apoio 

 

 

PARTICIPANTES DO CERTAME: 

L L de Oliveira Serviços Contabeis – EIRELI  

ESACCON-Escritorio Administração e Consultoria Contabil S/S LTDA – ME. 
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