
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO-PA 

SETOR DE LICITAÇÃO 

 

Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128  – Bairro Centro – Cidade de Santarém Novo – Município de Santarém  Novo/PA - Fone: 91 3484 

1285 – CEP. 68.720-000  –  CNPJ. nº 05.149.182/0001-80 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 017/2017 PMSN, QUE 

TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REDE DE 

ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ATENDER AS 

NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

NOVO/PARÁ., PARA ATENDIMENTO POR UM PERÍODO 

DE 12 (DOZE) MESES. 

 

Às nove horas, do dia trinta e um de agosto do ano de dois mil e 

dezessete, reuniu-se no Prédio da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, 

localizado à Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128  – Bairro Centro, 

neste Município de Santarém Novo/Pa., a Comissão Permanente de Licitação 

- CPL, nomeada pela Portaria n.º 285/2017, de 18/04/2017, para apreciar, 

analisar e julgar o Pregão Presencial SRP n.º 017/2017-PMSN, que tem 

como objeto a contratação de empresa especializada para Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e 

preventiva de rede de energia elétrica, substituição de lâmpadas e outros 

materiais danificados em postes, ampliação da rede de iluminação pública com 

instalação de postes, transformadores, luminárias, reatores, reles, braços, 

lâmpadas e demais materiais necessários, manutenção em praças, ginásios de 

esportes, campos de futebol, praças, escolas, ruas, vias, avenidas, estradas 

do município, praças, agrovila e assentamentos do município e demais áreas 

públicas, (com fornecimento total de mão de obra e uso de dois veículos 

utilitários e caminhão guincho com cesta de inspeção e alcance até 12 metros), 

destinado a atender as necessidades deste Município de Santarém 

Novo/Pará., para atendimento por um período de 12 (doze) meses. Aberta 

a sessão pela Sra. Pregoeira, verificou-se o comparecimento das seguintes 

empresas: CONTEL CONSTRUÇÕES E ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 02.793.005/0001-

44 e FÊNIX LOGISTICA PARÁ LTDA EPP CNPJ: 09.368.158/0001-93, a Sra. 

Pregoeira argumentou aos licitantes presentes sobre a necessidade de 

autenticação de algum documento a ser apresentado, ocasião em que a CPL  
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