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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE .P1Veitura 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
do norte 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019 

Às 15h0Omin (as quinze horas) horário de Brasília do dia 04 do mês de fevereiro de 
2019, na Sede da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, na sala de licitação, 
reuniram-se o pregoeiro, Joab Cubas de Aguiar, e a equipe de apoio Edivaldo Silva 
Araújo, Walter Machado das Chagas e Liliane Rodrigues Honorato (membros), 
designados pelo Decreto Municipal N.° 0284/2018 de 03 outubro de 2018, em 
substituição a Pregoeira Railane Barbosa Almeida, em virtude da mesma ter ser 
ausentado do presente certame devido ao óbito da sua mãe ocorrido na noite de 
03 de fevereiro de 2019, para comprovação da ausência da mesma será anexado 
o atestado de óbito ao processo. Esteve presente o Sr. Daelson Arruda da Silva 
(Controlador Interno), para a condução dos procedimentos administrativos relativo 
ao PROCESSO LICITÁTORIO N° 004/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019 DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM. Contratação de empresas para prestação de serviços de 
Lava jato na Frota de Veículos leves e Maquinas Pesadas do Município de Cumaru 
do Norte - PA, no exercício de 2019. O aviso de licitação foi publicado no Diário 
Oficial da União, seção 3, em 18 de janeiro de 2019 na IOEPA - Imprensa Oficial do 
Estado do Pará, de 18/01/2019, e o competente aviso foi publicada ainda no 
quadro de avisos desta Prefeitura e em jornal de grande circulação na região, diário 
do Pará, correspondente aos dias citados a cima, no portal do jurisdicionado - TCM 
- www.tcm.pa.gov.br  e site da Prefeitura www.pmcn.pa.gov.br. O Edital do 
presente certame foi adquirido pelas empresas: MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES 
CNPJ 14.267.394/0001-53 e WESLESGTON MALDINNE DOS SANTOS DA SILVA CNPJ N° 
32.417.631/0001-05 	 Inicialmente, 	 em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro 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 informado no item 7.2 do referido 
edital. Compareceu neste certame para Credenciamento as empresas MARIA DE 
FATIMA RODRIGUES ALVES, inscrita no CNPJ 14.267.394/0001-53 com o seu 
representante legal Maria de Fatima Rodrigues Alves, portador da carteira de 
identidade n.° 740739 PC/PA e do CPF (MF) n.° 597.119.572-72, sendo o mesmo 
declarado credenciado. WESLESGTON MALDINNE DOS SANTOS DA SILVA, inscrita no 
CNPJ 32.417.631/0001-05 com o seu representante legal Weslesgton Maldinne dos 
Santos da Silva, portador da carteira de identidade n.° 1171216 SSP/TO e do CPF 
(MF) n.° 047.378.481-58, nesse momento o Controlador questionou a ausência da 
pregoeira indagando sobre o decreto do pregoeiro substituto, o senhor Joab Cubas 
de Aguiar pregoeiro da Sessão apresentou o decreto ao mesmo e informou que 
consultou a assessoria jurídica do município sobre o ocorrido a mesma informou que 
ao final do processo irá dar parecer favorável sobre a matéria. Ato contínuo passou 
ao recebimento dos envelopes - "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO". O Pregoeiro 
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 pr 	crita e o valor estimado 
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para a 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. O Pregoeiro indagou o 
representante da empresa sobre o desejo de negociar diretamente com a ela, os 
preços ofertados pela empresa, o mesmo correspondereu positivamente (vide 
sistema fiorilli). Adjudicando-se os respectivos itens as empresas (vide Sistema Fiorilli), 
o que totalizou os seguintes valores: WESLESGTON MALDINNE DOS SANTOS DA SILVA 
- CNPJ 32.417.631/0001 -05 perfez um valor global previsto estimado de R$ 68.700,00 
(Sessenta e oito mil e setecentos reais) com os Itens n° 1;4;6;7;9;1 1;13;15;17 e 19 e 
MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES - CNPJ 14.267.394/0001-53 perfez um valor 
global previsto estimado de R$ 74.200,00 (setenta e quatro mil e duzentos reais) com 
os Itens n° 2;3;5;8;10;12;14;16;18; e 20. Em seguida, deu-se início a avaliação dos 
documentos das referidas empresas 	comprovação 	abilitação. Julgadas 
e habilitadas adjudicou-se os ob.  os a elas. O pregoeiro inda u aos presentes 
quanto à intenção de interposiçõ de recursos, ninguém se manifes ou, nada sendo 
declarado. Nada mais have 	 ado, o Pregoeiro, decl ou encerrada a 
presente reunião e para co 	 e 	 vada será 
assinada pelos presentes. Eu, 	 Vilamon 	eira 
Ramos), Secretário desta re ião, que ubscrevi. 	aru 	 04 de 
fevereiro de 2019. >>>>>> >>>>>>>» 
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MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES 
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WESLESGTON MALDINNE DOS SANTOS DA SILVA 
CNPJ 32.417.631/0001-05 
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