ESTADO DO PARÁ
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ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2016
Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP n.º 007/2016, cujo
objeto de licitação é a seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema
de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para o fornecimento de gêneros
alimentícios destinado a merenda escolar, conforme termo de referência no Anexo I.
Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e dez minuto s,
incluindo o período de tolerância, no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura
Municipal de Prainha, localizada na Rodovia PA 419 s/nº, São Sebastião – CEP. 68.130000 – Prainha – Pará, reuniu-se o Pregoeiro Jozimar dos Santos Silva e a Equipe de Apoio
composta por Armando Francisco de Oliveira Filho e Wilfredo Azevedo de Medeiros, ambos
designados pela Portaria nº. 003-A de 02 de janeiro de 2015, para o recebimento dos envelopes
de credenciamentos, propostas e documentos para a realização do processo de licitação em
epígrafe, conforme publicações no Quadro de avisos da Unidade Gestora no dia 21/01/2016,
no Diário Oficial da União, Edição nº. 14, seção 3, página nº. 190 do dia 21/01/2016 e no
Diário Oficial do Estado nº 33.054 de 22 de janeiro de 2016, Página nº 70, conforme
comprovantes anexos ao processo, tendo em vista a ampla divulgação somente 03 (três)
empresas fizeram a retirada do edital, conforme a seguir: VANUZA M LIRA – ME (BETE
SEMES) – CNPJ: 11.273.656/0001-02; D. P. DE ALMEIDA – ME (SANTARÉM
ALIMENTOS) CNPJ: 10.264.826/0001-11 e a ROBERTO DANTAS DE SOUZA
(PADARIA SÃO RAIMUNDO) – CNPJ: 18.162.911/0001-80, sendo que ambas
compareceram no dia e hora marcada para recebimento dos envelopes contendo
credenciamentos, propostas de preços e habilitações. O Pregoeiro e sua equipe de apoio
procederam o certame com o recolhimento dos envelopes contendo credenciamento s,
propostas de preços e habilitações, onde iniciamos com abertura dos envelopes “A”. A
empresa VANUZA M LIRA – ME (BETE SEMES) – CNPJ: 11.273.656/0001-02, está
representada pela Sra. Vanusa Miranda Lira portadora do RG 279447 SSP/PA e CPF
640.799.022-04; A empresa D. P. DE ALMEIDA – ME (SANTARÉM ALIMENTOS) CNPJ:
10.264.826/0001-11, está representada pelo Sr. Wallace Pessoa Oliveira portador do RG
6595075 e CPF 011.796.642-80; e a empresa ROBERTO DANTAS DE SOUZA (PADARIA
SÃO RAIMUNDO) – CNPJ: 18.162.911/0001-80, está representada pelo Sr. Roberto Dantas
de Souza, portador do RG 4057104 2ª via SSP/PA e CPF/MF nº 735.114.852-72, sendo que
todas as empresas apresentaram os documentos solicitados para o credenciamento, onde foram
analisados e por todos rubricados, sendo que todas as empresas presentes estão credenciadas,
e aptas a prosseguiram no certame licitatório, sendo que perguntamos aos licitantes presentes
se alguém teria alguma argumentação sobre o credenciamento e ambos concordaram com o
prosseguimento do certame. Deu-se o início a abertura dos envelopes “B” onde os mesmos
contém as propostas de preços, após análise e visto de todos os representantes presentes, todas
as propostas estão devidamente classificadas, sendo que também nesta fase perguntamos aos
licitantes presentes se alguém teria alguma argumentação sobre as propostas de preços e
ambos concordaram com o prosseguimento do certame, passamos para a fase dos lances o
Pregoeiro deu início a uma negociação direta com os fornecedores, onde os licitantes presentes
foram incentivados a baixarem os preços ora apresentados por escrito, sendo que os valores
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estão mencionados no mapa em anexo, que é parte integrante desta ata, passando para a fase
de habilitação onde abrimos os envelopes das empresas presentes e classificadas - envelope
“C” onde foi examinada todas as suas documentações, considerando que todas as empresas
estão habilitadas e visto que as demais presentes renunciaram a qualquer recurso neste
certame, inclusive na fase habilitação, eu Jozimar dos Santos Silva, pregoeiro deste certame,
adjudico as empresas: D. P. DE ALMEIDA – ME (SANTARÉM ALIMENTOS) CNPJ:
10.264.826/0001-11 venceu os ITENS: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34 e 35; e a VANUZA M LIRA – ME (BETE
SEMES) – CNPJ: 11.273.656/0001-02, venceu os ITENS: 03, 09, 11, 12, 19, 29 e 33;
ROBERTO DANTAS DE SOUZA (PADARIA SÃO RAIMUNDO) – CNPJ:
18.162.911/0001-80, venceu o ITEM: 30. Encaminho o presente processo a Prefeita
Municipal Sra. Patrícia Barge Hage, Ordenadora de Despesas para efeito de homologação das
empresas vencedoras. Sem mais para tratar digno de registro, lavrei a presente ata, a qual
assino e será assinada pelos representantes presentes e equipe de apoio.

_______________________________
Jozimar dos Santos Silva
Pregoeiro

______________________________
D. P. DE ALMEIDA – ME
Participante

_______________________________
Wilfredo Azevedo de Medeiros
Equipe de Apoio

______________________________
VANUZA M LIRA – ME
Participante
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Armando Francisco de Oliveira Filho
Equipe de Apoio

______________________________
ROBERTO DANTAS DE SOUZA
Participante
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