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Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2019, as 09:00 h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Muaná. Reuniram-se, em sessão pública, a Presidente da Comissão 

Werika Martins Melo e demais membros Debora de Jesus Carvalho Pacheco Guimarães, Vilma 

Carvalho Barbosa, nomeadas pelo Prefeito Municipal Sérgio Murilo dos Santos Guimarães pela 

Portaria nº 108/2018, para a prática dos atos inerentes a CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, 

cujo objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender os alunos do 

município de Muaná/PA. O aviso para a publicação no mural da Prefeitura municipal de Muaná e 

Diário Oficial da União e Jornal Amazônia. Abertos os trabalhos, registrou-se a presença de um 01 

(uma) interessada: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTUROS, EXTRATIVISTAS, 

AQUICULTORES E PESCADORES, ARTESANAIS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-MÃE 

GRANDE CNPJ: 13.592.335/0001-98. A Associação tem como representante o Sr. Wanderlei 

Pureza Moia, RG: 1810595 e CPF: 582.023.402-25. O qual apresentou dois envelopes: 

ENVELOPE 1 (documentos de Habilitação); ENVELOPE 2 (Projeto de Vendas), a Presidente 

solicitou que aos interessados que rubricasse os envelopes. A Presidente e membros, passaram a 

análise e autenticação dos documentos de habilitação. Ficando a Associação HABILITADA para 

a próxima fase. Após a análise do envelope 2 (projeto de vendas), e com base nos preços orçados 

nos altos do processo, foram verificados que a associação apresentou valores aqueles que se fizera 

presente na estimativa. A Associação através de seu representante, esclarece junto a esta Comissão 

que os valores apresentados em sua proposta são reais deixando claro que são irreajustáveis. A 

presidente expõe ao representante que o dever da administração pública é analisar os valores 

apresentados juntamente com os valores de mercado para que não tenha transtorno no 

procedimento em epigrafe principalmente o que tange ao erário público. A Presidente informa que 

será encaminhado para análise e emissão de Parecer Jurídico, o Projeto de Vendas da Associação e 

a estimativa de preço, para que se possa dar prosseguimento no ato do Chamamento Público.  

Sendo assim, e por não ter outras deliberações a Presidente da Comissão de Licitação, declarou 

SUSPENSA a reunião, e que a CPL, fará comunicado de nova data da segunda sessão. Eu, Werika 

Martins Melo, Presidente, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos 

presentes. 
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