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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 

Às 08h3Omin (horário local) do dia 19 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° 012/2019, PREGÃO PRESENCIAL N" 008/2019. DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, destinado à Contratação de empresa para fornecimento material gráficos e 
serigrafias, para uso das secretarias municipais de Cumaru do Norte - PA, O aviso de licitação 
foi publicado no Diário Oficial da União, seção 3, na 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: G.S OLIVEIRA GRAFICA - ME 
inscrita no CNPJ n° 05.775.396/0001-62 com o seu representante legal Gilmar Silva Oliveira 
portador da carteira de identidade n. ° 2779503 SSP/PA e do CPF (MF) n. ° 425.236.562-72, L. 
P DA CUNHA COMUNICAÇÃO VISUAL inscrita no CNPJ n° 23.331.485/0001-00 com o seu 
representante legal Walyson Rodrigues Noleto portador da carteira de identidade n. ° 6171951 
SSP/GO e do CPF (MF) n. " 012.190.992-10 e UNIART COMUNICAÇÃO E MARKETING 
EIRELI inscrita no CNPJ n° 21.060.019/0001-01 com o seu representante legal Marcio Feliciano 
Diniz portador da carteira de identidade n. `) 3322618 SSP/GO e do CPF (MF) n. ° 198.132.522-
00, sendo os mesmos declarados CREDENCIADOS. Ato contínuo passou ao recebimento dos 
envelopes - "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO". A Pregoeira esclarece que será abert 
inicialmente o envelope contendo as Proposta de Preço, cujos documentos serão lid 
conferidos e rubricados pela Pregoeira, a equipe de apoio e pelos participantes que o desejare 
esclareceu ainda que o procedimento será realizado levando-se em consideração o menor pre 
por item, e que seria verificada a conformidade entre a proposta escrita e o valor estimado pai 
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 XV1. 
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: G.S OLIVEIRA GRAFICA - ME inscrita no CNPJ n° 
05.775.396/0001-62, apresentou a Proposta inicial no valor de R$ 416.994,00 (quatrocentos e 
dezesseis mil e novecentos e noventa e quatro reais), L. P DA CUNHA COMUNICAÇÃO 
VISUAL inscrita no CNPJ n° 23.331.485/0001-00, apresentou a Proposta inicial no valor de R$ 
317.526,00 (trezentos e dezessete mil e quinhentos e vinte e seis reais) e UNIART 
COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI inscrita no CNPJ n° 21.060.019/0001-01, 
apresentou a Proposta inicial no valor de R$ 1.291.594,50 (um milhão e duzentos e noventa e um 
mil e quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), 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: G.S OLIVEIRA GRAFICA 
- ME inscrita no CNPJ n° 05.775.396/0001-62, vencedora do item 01, a pregoeira abriu o 
envelope 02 de habilitação pediu para que todos verificar e assinar as documentações p 
comprovação de habilitação, após analisado jugado HABILITADO e L. P DA CUN 
COMUNICAÇÃO VISUAL inscrita no CNPJ n° 23.331.485/0001-00, vencedora dom O 
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pregoeira abriu o envelope 02 de habilitação pediu para que todos verificar e assinar 
documentações para comprovação de habilitação, após analisado jugado HABILITADO, 
durante a etapa de lance o representante da empresa UNIART COMUNICAÇÃO E 
MARKETING EIRELI desistiu do certame ato continua. No item 11 o item não foi bem 
especificado portando foi cotado errado pelo setor de compras para não fracassar o item 
informamos que a descrição do item ADESIVO DIGITAL M2, 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: G.S OLIVEIRA 
GRAFICA - ME inscrita no CNPJ n° 05.775.396/0001-62 perfez um valor global previsto 
estimado de R$ 183.238,00 (centro e oitenta e três mil e duzentos e trinta e oito reais) com os 
itens n° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 e L. P DA CUNHA COMUNICAÇÃO VISUAL 
inscrita no CNPJ n° 23.331.485/0001-00 perfez um valor global previsto estimado de R$ 
284.930,00 (duzentos e 	 mil e novecentos e trinta reais) com os itens n° 09, 10, 
11, 12, 14, 16, 17, 1 , 9, 20, 21, 28, 29, 31, 	33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, e 
75. Finalizada a e apa de lance a pregoeira indagou aos presentes quanto à intenção de 
interposição de re 	ninguém se manifestou, nada sendo declarado. Nada mais havendo 
a ser tratad 	 arou 	a • resente reunião as 11:44h (Horário local) do 
dia 19/02/ 	 r, la 	presente Ata, e lida e aprovada será assinada pelos 

(ÀÁÁA)t presentes 	 ilamon P. Ramos), Secretário desta 
reunião, qu 	 Cuma 	 19 de fevereiro de 2019. 
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osa Almeida 
Pregoeira 

Dec. 297/2018 
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