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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 013/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019 

Às 08h3Omin (horário local) do dia 18 de fevereiro de 2019, na Sede 
da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, na sala de licitação, 
reuniram-se a Pregoeira, Railane Barbosa Almeida, e a equipe de apoio 
Edivaldo Silva Araújo, Walter Machado das Chagas e Liliane Rodrigues 
Honorato (membros), designados pelo Decreto Municipal N.° 297/2018 de 
17 de dezembro de 2018, para a condução dos procedimentos 
administrativos relativo ao PROCESSO LICITÁTORIO N° 013/2019, PREGÃO 
PRESENCIAL N° 009/2019 DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, destinado à 
Contratação de empresas para fornecimento de Gêneros Alimentícios 
tipo farinha de mandioca torrada, Carne bovina e pão e rosca, para 
serem utilizado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Cumaru 
do Norte - PA. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da 
União, seção 3, n° 24, segunda-feira 04 de fevereiro de 2019, FAMEP 
(Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará), segunda-feira 04 de 
fevereiro de 2019, jornal de grande circulação na região (Diário do Pará) 
segunda-feira 04 de fevereiro de 2019 e o competente aviso foi 
publicado ainda no quadro de avisos desta Prefeitura sexta-feira 01 de 
fevereiro de 2019. Inicialmente, em conformidade com as disposições 
contidas no Edital, a Pregoeira abriu a sessão pública, deu boas vindas a 
todos e agradeceu à participação das empresas interessadas, ensejo em 
que fez a apresentação do grupo condutor dos trabalhos e uma 
explanação no que diz respeito à Legislação vigente, lei 10.520/2002, em 
seguida, deu início à fase de credenciamento bem como recebeu as 
documentações que suporta o credenciamento. Compareceu neste 
certame para Credenciamento as empresas: EDCARLOS FEITOSA DE 
SOUSA 88970957120 inscrita no CNPJ n° 28.644.309/0001-33 com o seu 
representante legal Edcarlos Feitosa da Sousa portador da carteira de 
identidade n. ° 3810251 PC/PA e do CPF (MF) n. ° 889.709.571-20, PAULO 
FRANCISCO DE ABREU 74558889291 inscrita no CNPJ n° 12.593.078/0001-
46 com o seu representante legal Paulo Francisco de Abreu portador da 
carteira de identidade n. ° 6266322 SSP/PA e do CPF (MF) n. ° 745.588.892-
91, e DEIVID RODRIGUES LUSTOSA, inscrita no CNPJ n° 22.658.172/0001-90 
com o seu proprietário Sr. Deivid Rodrigues Lustosa, Portador da Cédula 
de Identidade sob o n° 4400435 PC/PA e CPF 804.043.042-53, sendo os 
mesmos declarados credenciados. Ato contínuo passou ao recebimento 
dos envelopes - "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO". A Pregoeira 
esclarece que será aberto inicialmente o envelope contendo as Proposta 
de Preço, cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pela 
Pregoeira, a equipe de apoio e pelos participantes que o desejarem, 
esclareceu ainda que o procedimento será realizado levando-se em 
consideração o menor preço por item, e que seria verificada a 
conformidade entre a proposta escrita e o valor estimado para a 
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contratação, cabendo ainda à negociação diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor, de acordo com o que 
rege o Decreto n° 3.555/2000, Art. 11, parágrafo XI e XVI. Em seguida 
procedeu-se à abertura do envelope de proposta de preço, momento 
em que a mesma foi vistada por todos os presentes, fazendo-se em 
seguida a leitura em voz alta, apresentados pelas empresas: DEIVID 
RODRIGUES LUSTOSA, inscrita no CNPJ n° 22.658.172/0001-90, apresentou 
a Proposta inicial no valor de R$ 34.600,00 (trinta e quatro mil seiscentos 
reais), EDCARLOS FEITOSA DE SOUSA, inscrita no CNPJ n° 28.644.309/0001-
33 apresentou a Proposta inicial no valor de R$ 16.770,40 (dezesseis mil e 
setecentos e setenta reais e quarenta centavos) e PAULO FRANCISCO DE 
ABREU 74558889291 inscrita no CNPJ n° 12.593.078/0001-46 apresentou a 
Proposta inicial no valor de R$ 1.920,00 (um mil e novecentos e vinte reais). 
Sem ininterrupção ao ato, a Pregoeira indagou aos representantes das 
empresas sobre o desejo de participar da etapa lances e negociar dos 
preços por elas apresentados, os mesmos responderam positivamente e 
após a etapa de lance e negociação. Dando início a etapa lance a 
empresa: EDCARLOS FEITOSA DA SOUSA 88970957120 vencedora do item 
01, a pregoeira abriu o envelope 02 de habilitação pediu para que todos 
verificar e assinar as documentações para comprovação de habilitação, 
após analisado jugado HABILITADO, PAULO FRANCISCO DE ABREU 
74558889291 vencedora do item 03, a pregoeira abriu o envelope 02 de 
habilitação pediu para que todos verificar e assinar as documentações 
para comprovação de habilitação, após analisado jugado HABILITADO 
e DEIVID RODRIGUES LUSTOSA 84004304253 vencedora do item 4, a 
pregoeira abriu o envelope 02 de habilitação pediu para que todos 
verificar e assinar as documentações para comprovação de habilitação, 
após analisado foi constatado que a empresa apresentou a certidão de 
FGTS com validade vencida em análise a LC 123/2006 e foi Concedido o 
Prazo de 05 (Cinco) dias uteis para a Mesma apresentar as devidas 
Certidões Validada jugado HABILITADO conforme dados lançados no 
"SISTEMA FRIORILLI", após finalizada a etapa de lances dos respectivos 
itens das empresas (vide Sistema Friorilli), o que totalizou os seguintes 
valores: Adjudicando-se os respectivos itens as empresas (vide Sistema 
Friorilli), o que totalizou os seguintes valores: DEIVID RODRIGUES LUSTOSA, 
inscrito no CNPJ n° 22.658.172/0001-90 perfez um valor global previsto 
estimado de R$ 31.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos) com os intens. n° 
04 e 05. EDCARLOS FEITOSA DE SOUSA, inscrito no CNPJ n° 
28.644.309/0001-33, perfez um valor global previsto estimado de R$ 
15.950,00 (quinze mil e novecentos e cinquenta reais) com os itens 01 e 
02 e PAULO FRANCISCO DE ABREU 74558889291 inscrito no CNPJ n° 
12.593.078/0001-46 perfez um valor global previsto estimado de R$ 
1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais) com o Item n° 03 
Somando todos os itens Licitados perfez o valor global de R$ 49.310,0 
(quarenta e nove mil e trezentos e dez reais). Finalizada a etapa de lanc 
a pregoeira indagou aos presentes quanto à intenção de interposição 
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Membros: 

anifestou, nada sendo declarado. Nada mais 
egoeira, declarou encerrada a presente 

ca do dia 18/02/2019, e para constar, lavrei 
d-a_s_e.rá assinada pelos presentes. Eu. 

(01,221e.— 	(Vila .n P. Ramos), Secretário desta . 
e a subscrevi. 	 te — PA; 18 de fevereiro de 2019. 
>>>>>>>>>». 

Edival Silva Araújo 

embro 
Walter achado das Chagas 

Membro 

Liliane Ro ri:ues Honorato 

Membro 

Empresas: 

g)itp~ alo/  CNPJ n° 22.658.172/0001-90 

PAULO FRANCISCO DE ABREU 74558889291 
CNPJ n° 12.593.078/0001-46 
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