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Ata concernente à Abertura do Processo Licitatório
Concorrência- SRP MQQ6/2Q1 w..nB^ tipo menor PreçQ
por Lote, solicitada pelo SESI - Pará - OBJETO: Aquisição de
Unidades Móveis para: SST- SAÚDE DO TRABALHADOR SAÚDE
DA MULHER, MECÂNICA AUTOMOTIVA, MULTIFUNCIONAL
MECÂNICA BÁSICA e REFRIGERAÇÃO, em atendimento ao SESI-
DR/PA eao SENAI-DR/PA, conforme Edital eseu Anexo I.

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mi, . dezenove, às dez horas, na sa.a da Comissão de

de Be.em do Pará, reuniu-se aCOMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEPA -COCEL, com
aPresença dos senhores NEILTON CARNEIRO DO NASCIMENTO (Coordenador ePregoeiro, e#JOSÉ
L.VALDO SANTOS DOS SANTOS (membro titular, nomeados pela Portaria n* 003/2019 de
31/01/2019, do Presidente da FIEPA edos Conselhos Regionais do SESI edo SENA..
Aberta aSessão, compareceu aempresa aseguir:

EMPRESA

CNPJ: 05.142.588/0001-31
FONE: (41) 99781-4081

E'mai,: menonODresencialconsiiltoria.com.hr

Aberta a Sessão, foi recebido o documento d

de habilitação da empresa participante. Analisa^Tdocu
licitante encontram-se em conformidade

habilitada para a próxima fase do certame.

JOSÉ NILSON

RG:7866827

REPRESENTANTE

e envelope contendo documentação

mentação, observou-se que a empresa

com o que previu o instrumento convocatório, restando

Dando prosseguimento, foi recebido eaberto oenvelope contendo proposta comercial. Após a
abertura do envelope e, em face da necessidade de análise técnica, aCOMISSÃO CENTRAL DE
UC-TAÇAO DO S.STEMA F.EPA - COCEL, decidiu pela suspensão da Sessão, pelo que será, após a
refenda análise, notificada aempresa licitante via e-mai,, sendo considerado válido oendereço

FIEPA

Federação das
Indústrias do
Estado do Pará

SESI v / szqtffr
Serviço Socud\A%$fr?!ÇO Nacional
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fornecido pela própria licitante em Sessão, aduzindo que a publicação no site da transparência servirá

como meio válido para a notificação da empresa participante.

Participou da presente Sessão de forma efetiva (elaborando está ata), a estudante THAIANE ROMANA

MONTEIRO SODRÉ, MAT. 1505704, acadêmica da Escola Superior Madre Celeste (ESMAC), cursando o

95 semestre do curso de Direito.

A Coceli faz constar da presente Ata que, as decisões e atos decorrentes do presente procedimento

licitatório, passarão a constar do site transparência (transparencia.sesipa.org.br), passando a servir

as referidas publicações, como notificações para ciência dos licitantes.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos desta fase, da qual, para constar, lavrou-

se a presente ATA que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e

representantes presentes, às onze horas e cinqüenta minutos do mesmo dia.

José Livâldo Santos dos Santos

imbro Suplente
Neilton Carneiro do Nascimento

Coordenador/Pregoeiro
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