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ATA DE ABERTURA DO CONVITE N°005/2017-CO-SEMECD, aos cinco dias do mês de junho do ano de 
2017, às 14h00min, no prédio da Prefeitura Municipal de Rurópolis/PA, na sala da comissão de licitação, 
instalou-se a sessão para receber as propostas e documentações de credenciamento do CONVITE n° 
005/2017-CO-SEMECD , cujo objeto é  ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, CAPACIDADE 05 
PASSAGEIROS, TRAÇADA, CARROCERIA ABERTA, COM AR CONDICIONADAO a fim de atender às 
necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTOS TURISMO E LAZER, nas 
quantidades, especificações técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo II 
(Processo n° 005/2017-CO-SEMECD -CL). A sessão foi presidida POR CLEUNICE MENDES DE 
0LIVEIRA, presidente CPL acompanhado pelos seguintes membros da Equipe de Apoio: ADRIANE 
FABIANO DE SOUSA e LENI SALES FEITOSA designados pela Portaria n°. 026/2017GAB. Assessorados 
pelo Drª. VÃNIA CRISTINA WENTZ. Aberta a sessão comparecerão os seguintes licitantes: ANA KELLY 
LIMA SILVA,  GILMAR DE SOUSA BARROS   e JOÃO ODAIR SCALABRIN BENEDETTI , abertos os 
envelopes de habilitação todos foram habilitado pelo comissão. Incitados pela comissão a se manifestarem 
nenhum dos participantes manifestou o desejo de pedir a inabilitação, tendo  declinando do direito  a 
recurso nesta fase do certame. foi dado prosseguimento com a abertura do envelope proposta.  
Todas as propostas estão em conformidade com o edital, JOÃO ODAIR SCALABRIN BENEDETTI  R$ 
79.500,00(Setenta e Nove Mil e Quinhentos Reais), GILMAR DE SOUSA BARROS   R$ 
78.000,00(Setenta e Oito Mil Reais) e ANA KELLY LIMA SILVA com proposta de R$ 78.800,00 (Setenta 
e Oito Mil e Oitocentos Reais). terminada a apuração. a menor proposta foi a de GILMAR DE SOUSA 
BARROS, a comissão declara vencedor  para o certame com o critério de menor preço, e abre prazo de três 
dias para interposição de recursos.  Nada mais havendo a tratar foi suspensa a sessão pelo tempo 
necessário a lavratura da presente ATA, o que foi feito pela equipe de apoio, em seguida foi lida em voz alta 
e assinada pelos membros e demais presentes a sessão o que se deu as 15h15min. 
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CLEUNICE MENDES DE 0LIVEIRA  

PRESIDENTE CPL Nº. 026/2017GAB 
 
 
 
 

_________________________ 
LENI SALES FEITOSA  

MEMBRO 
 
 

___________________ 
ADRIANE FABIANO DE SOUSA  

MEMBRO 
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