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ATA DE REALIZAÇÃO DO  

PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 9/2019-012FMAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018.2019.01 
 

 

Às  09:00 do dia 08 de AGOSTO de 2019, 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 EVENTUAIS E FUTURAS 

CONTRAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASA DE APOIO COM 

HOSPEDAGEM (DIÁRIAS) E REFEIÇÕES PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM 

TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELÉM, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. O Pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os 

aspectos legais. Imediatamente o Pregoeiro solicitou ao Sr. representante da proponente que apresentasse os 

documentos referente ao CREDENCIAMENTO se identificasse, munido de carteira de identidade e/ou procuração 

para credenciamento. Recebido os documentos de credenciamento foi constatado que o representante não tinha 

procuração para representar a Licitante, portanto nenhum representante foi credenciado para fase de lance verbais, 

sendo o Sr. JAILTON PALMEIRA DA SILVA, CPF Nº025.505.831-40 participou somente como ouvinte, passado 

a fase de credenciamento o pregoeiro solicitou que fossem entregues os envelopes de proposta e habilitação, após 

aberto e analisadas as proposta as mesma foram considerada validas, não havendo fase de lances, seguiu-se para o 

julgamento da proposta: 

 

Participaram deste certame a licitante abaixo relacionada, com seu respectivo representante: 
 

DENISE ALVES VALE 51792460244 ME............................. 28.256.660/0001-57 

SEM REPRESENTANTE CREDENCIADO 

 

 

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo: 
 

Item: 00001 - SERVIÇO DE CASA DE APOIO                                           

              Quantidade: 1.000,000          Unidade de fornecimento: SERVIÇO    

                                                                                 

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com 

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram 

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances. 

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a) 

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO 

              UNITÁRIO.                                                          

                                                                                 

Prop. Base    DENISE ALVES VALE 51792460244 ME         R$            26,600 *    

                                                                                                                                                               

----------------------------------------------------------------------------- 

. 

 

Encerrado a fase de julgamento da proposta foi constado que o preço ofertado estava dentro do preço estimado e 

portanto considerado valido, o pregoeiro solicitou que fossem entregue o envelope de Documentação iniciando a 

fase de HABILITAÇÃO, o envelope foi assinado pelo pregoeiro, equipe de apoio, após aberto e analisado a 

documentação da licitante foi costado que a mesma apresentou as Certidões referidas no item 59.2 alinea C, 

Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos federais... e a Certidão Conjuntiva Negativa Municipal fora do 

prazo de validade, e em se tratando de Licitante enquadrado como MEI - Microempreendedor Individual, que 

possuem os mesmos direito das ME – Microempresa, conforme o item do edital 59.2.1 - A Microempresa (ME) ou a 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), que atender  ao item 29.5, deverá apresentar todas as certidões previstas neste 
edital, ainda que com restrições, na forma do art. 43 da LC n. 123/06 alterada pela LC n. 147/14. A sua 
contratação será condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 
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prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. Neste 

momento o pregoeiro abriu o prazo legal de 05(cinco) dias úteis para que a licitante apresentasse nova certidões 

que comprovem a sua regularidade fiscal, quando haverá nova sessão no dia 16 de agosto de 2019 para continuação 

deste certame.. 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(A) E EQUIPE DE APOIO                            

                                                                              

   FUNÇÃO                     NOME                            ASSINATURA      

                                                                              

 Pregoeiro(a) VALDEJANIO SANTOS SILVA                     __________________  

                                                                              

 Equipe apoio NOÊMIA TORRES DA ROCHA                      __________________  

                                                                              

 Equipe apoio SAMUEL JOSE DA SILVA                        __________________  

                                                                              

 

            PARTICIPANTE(S) DO CERTAME                       ASSINATURA       

                                                                              

  JAILTON PALMEIRA DA SILVA (OUVINTE)                   _______________________ 
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