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1ª ATA DE REALIZAÇÃO DO 

PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 9/2019-029FME-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 037.2019.01 

 

Às  08:30 do dia 22 de janeiro de 2020, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o Pregoeiro 

e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas 

de preços e documentação, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventuais contrações de 
empresa para fornecimento de merenda escolar (gênero alimentícios) para atenderem as escolas 
públicas do Município de Pau D’arco – PA. O Pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como 

funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o Pregoeiro solicitou aos Srs. representantes das 

proponentes que se identificassem, munidos da documentação referente ao CREDENCIAMENTO, após 

recebida a documentação, analisa e assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e os representantes das empresas 

presente, neste momento o pregoeiro perguntou se alguém gostaria de fazer alguma observação sobre o 

credenciamento ninguém se manifestou, o pregoeiro declarou CREDENCIADAS as seguintes empresa: 

 
MARIA ANUNCIADA DA SILVA GOES ME............................. 05.950.847/0001-50 

JOSÉ ARNOR DE GOES                                      C.P.F. nº 367.927.804-72 

CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP................. 02.135.330/0001-10 

MARCOS VINÍCIUS DE SOUSA                                C.P.F. nº 981.163.552-87 

PAPEL ARTE EIRELI............................................ 26.814.778/0001-28 

REGINA ANTONIA PRUDENTE                                 C.P.F. nº 580.808.482-20 

CARLOS LUIZ GOMES DA SILVA EIRELI............................ 34.257.492/0001-17 

MAIANE RODRIGUES DANTAS                                 C.P.F. nº 009.084.052-60 

ONDAS DE SABORES EIRELI...................................... 12.717.978/0001-58 

LEIDIANE CARNEIRO DE SOUSA                              C.P.F. nº 772.827.792-87 

 

Após encerrada a fase credenciamento, iniciou-se a fase de recebimento dos Envelopes Proposta e mídia 

contendo a planilha digital (Excel) contendo os itens cotados para importação no Sistema Aspec, recebido os 

envelopes proposta que foi assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e demais presentes, aberto os envelopes 

proposta, e foi a assinado e analisada pelo pregoeiro, equipe de apoio e demais presentes, o pregoeiro 

perguntou se alguém gostaria de fazer alguma observação sobre  as proposta as empresas presente se 

manifestaram alegando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado e não conseguiria entregar de 

acordo com a média e todos cotaram acima ou igual a media, neste momento o pregoeiro decidiu com o 

consentimento de todos os representantes que a Sessão seria adiada para diligencia e juntar aos autos uma nova 

pesquisa de preços justificando que os preços atuais subiram muito em relação a cotação impulsionado pelo 

aumento da carne e que seria menos prejuízo para a administração fazer uma nova pesquisa de preços, sendo a 

sessão adiada para o dia 31 de janeiro de 2020 ás 08:30hs, no mesmo local, Nada mais havendo a tratar, 

lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e representantes presentes. O 

Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 
 

                        PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO                            

                                                                              

   FUNÇÃO                     NOME                            ASSINATURA      

 

                                                                              

 Pregoeiro    JOÃO GUTENBERGUE DE SOUZA                    __________________  

                                                                              

  

 Equipe apoio VALQUIRENE ALVES DA SILVA                    __________________  

                                                                              

 

Equipe apoio GILVAN COSTA DE OLIVEIRA    __________________ 

                                                                              

 



GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D'ARCO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

Av. Boa Sorte, S/N – Setor Paraíso, Pau D’Arco (PA) CEP: 68.545-000 
Fone/Fax: (94) 3356-8104/3356-8105 CNPJ (MF): 34.671.016/0001-48 

                                                  

 

            PARTICIPANTE(S) DO CERTAME                       ASSINATURA       

                                                                              

  MARIA ANUNCIADA DA SILVA GOES ME                       _______________________ 

                                                                              

  CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP           _______________________ 

                                                                              

  PAPEL ARTE EIRELI                                      _______________________ 

                                                                              

  CARLOS LUIZ GOMES DA SILVA EIRELI                      _______________________ 

                                                                              

  ONDAS DE SABORES EIRELI                                _______________________ 
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