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Às 08h3Omin (horário de Brasília) do dia (17/01/2019) dezessete de janeiro de dois e dezenove, 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, estando presente o Sr.° Daelson Arruda da Silva (Controlador Interno) e Cleudimar 
Nunes França (técnica em Controladora Interna da Assistência Social). para a condução dos 
procedimentos administrativos relativo ao PROCESSO LICITÁTORIO N° 065/2018, PREGÃO 
PRESENCIAL N° 058/2018 DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, destinado à Contratação de 
empresas para fornecimento de Gêneros Alimentícios em geral perecíveis e não perecíveis e 
material de limpeza em geral, para serem utilizados nas Secretarias Municipais de Cumaru do 
Norte - PA. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União, seção 3, em 26 de dezembro 
de 2018, IOEPA — Impressa Oficial do Estado do Pará no dia 26 de dezembro de 2018, na FAMEP 
(Diário Oficial dos Municípios Paraenses), de 26 de dezembro de 2018, e o competente aviso foi publicado 
ainda no quadro de avisos desta Prefeitura no dia 26 de dezembro de 2018, e em jornal de grande 
circulação na região Diário do Pará no dia 24 de dezembro de 2018. 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 
informado no item 7.2 do referido edital. 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, W. F. ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 07.518.837/0001-76 com o seu representante legal LUCIANE 
MARTINS SARZEDAS, portador da carteira de identidade n. ° 4238743 DGPC/GO e do CPF (MF) n. 
° 755.961.802-20, SUPERMECADO AMÉRICA EIRELI, inscrita no CNPJ n° 31.358.520/0001-02 
com o seu representante legal Sr. Karlos Clemente Nonato da Silva, Portador da Cédula de 
Identidade sob o n° 4814346 SSP/PA e CPF 802.088.512-91, DEIVID RODRIGUES LUSTOSA 
84004304253 inscrita no CNPJ n° 22.658.172/0001-90 com o seu representante legal Deivid Rodrigues 
Lustosa portador da carteira de identidade n. 4400435 PC/PA e do CPF (MF) n. ° 840.043.042-53, 
PAULO FRANCISCO DE ABREU 74558889291 inscrita no CNPJ n° 12.593.078/0001-46 com o s 
representante legal Paulo Francisco de Abreu portador da carteira de identidade n. ° 6266322 SSP 
e do CPF (MF) n. ° 745.588.892-91 e J. G. ABADIA COMERCIO - ME inscrita no CN J n° 
14.912.551/0001-36 com o seu representante legal Antonio Marcos Ferreira Gomes portador da c' rteira 
de identidade n. ° 6846858 SSP/PA e do CPF (MF) n. ° 036.622.532-40, sendo os mesmos decl, rados 
credenciados. Ato contínuo passou ao recebimento dos envelopes - "PROPOST " e 
"DOCUMENTAÇÃO". A Pregoeira esclarece que será aberto inicialmente o envelope conten 
Proposta de Preço e informou que após cada empresa ganhadora do seu primeiro item os envelope 
iabilitação serão abertos para avaliação dos documentos da referida empresa para comprovaçã 
HABILITAÇÃO, cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pela Pregoeira, a equipe de 
e pelos participantes que o desejarem, esclareceu ainda que o procedimento será realizado levando-s 
consideração o menor preço por item, e que seria verificada a conformidade entre a proposta escrit 
valor estimado para a contratação, cabendo ainda à negociação diretamente com o proponente para q 
seja obtido preço melhor, de acordo com o que rege o Decreto n° 3.555/2000, Art. 11, parágrafo XI e X7/1. 
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 84004304253, apresentou a Proposta no valor total de RS 49.440,00 
(quarenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e reais), PAULO FRANCISCO DE ABREU 
74558889291 com a proposta Comercial no valor total de RS 1.253.025,00 (um milhão e duzentos e 
cinquenta três mil e vinte e cinco reais), J. G. ABADIA COMERCIO - ME com a proposta Comercial 
no 
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alor total de RS 900.493,70 (novecentos mil e quatrocentos e noventa e três reais e setenta 
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78, 83, 86, 92, 97, 100, 103, 
152, 153, 156, 168, 173, 174, 
240, 248, 249, 253, 255, 259, 

107;1 
175, 178, 
260, 264, 

55, 59, 61, 64, 
124, 128, 131, 
204, 207, 208, 

65, 70, 73, 77, 80, 82, 84, 91, 94, 95, 101, 102, 105, 106, 109, 111, 112, 
133, 146, 147, 155, 166, 169, 172, 179, 181, 182, 183, 187, 188, 192, 194, 
211, 212, 216, 221, 223, 230, 232, 233, 236, 241, 242, 247, 251, 254, 257, 
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centavos), EDCARLOS FEITOSA DA SOUSA 88970957120 com a proposta Comercial n valo
N

r 
de R$ 96.583,00 (noventa e seis mil e quinhentos e oitenta e três reais), W. F. ARAUJO CO 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME com a proposta Comercial no valor total 
1.255.059,74 (um milhão e duzentos e cinquenta e cinco mil e cinquenta e nove reais e setenta e 
quatro centavos) e SUPERMECADO AMERICA EIRELI com a proposta Comercial no valor total 
de R$ 709.335,18 (setecentos e nove mil e trezentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos). Sem 
ininterrupção ao ato, o Pregoeiro 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: SUPERMECADO AMÉRICA 
EIRELI 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, 
em seguida a empresa: J. G. ABADIA COMERCIO - ME vencedora do item 02, 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, em seguida a empresa: W. F. ARAUJO COMERCIO 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME vencedora do item 04, 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, em seguida a empresa: PAULO FRANCISCO DE 
ABREU 74558889291 vencedora do item 04, 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, em seguida a empresa: DEIVID RODRIGUES LUSTOSA 84004304253 vencedora do item 
157, 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 a empresa: DEIVID 
RODRIGUES LUSTOSA 84004304253 vencedora do item 159, 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, conforme dados lançados no "SISTEMA FRIORILLI", Durante a 
etapa de lance e negociação no item 07 terá mudança na embalagem de 1 kg para 800g, as empresas 

lance, após finalizada a etapa de lances dos respectivos itens das empresas (vide Sistema Fdorilli), o que 
totalizou os seguintes valores: W. F. ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS ALI$ENTICIO 
LTDA - ME perfez um valor global previsto estimado de RS 259.840,91 (duzentos e cintAienta e no e 

informaram que os fornecedores não fornecem esse produto com embalagem de 1 kg, item 12 - (aveia em 
flocos finos) terá mudança na embalagem de 250g para 200g as empresas informaram que os fornecedores 
não fornecem esse produto com embalagem de 250g, item 23 - (faria de trigo) terá mudança na marca 
rosa branca ou mirele, item 26 - (fubá de milho) terá mudança na embalagem de 1 kg para 50 
empresas informaram que os fornecedores não fornecem esse produto com embalagem de lkg, p. d sa pai 
o almoço as 11h30 retorno as 13h30. Dando continuidade a etapa de lance, item 168 - (bisco o cream 
cracker 400g) terá mudança na marca será entregue pelágico ou trigolino, item 171- (milho erde) terá 
mudança na embalagem de 320g para 280g as empresas informaram que os fornecedores n o fornecem 
esse produto com embalagem de 320g, as 70h00 do dia 17 de janeiro de 2018 a pregoeira i nforma que 
será paralisado a etapa de lance e no dia seguinte retorno as 08h00min. As 80h0Omin reiniclo a etapa de 7.,  

mil e oitocentos e quarenta reais e noventa e uni centavos) com os Itens n° 04, 07, 13, 17;  19, 20 
24, 33, 34, 38, 41, 46, 48, 50, 53, 57, 58, 63, 67, 69, 75, 76, 
113, 116, 117, 120, 122, 129, 132, 135, 137, 138, 140, 142, 
184, 186, 191, 195, 202, 205, 206, 213, 215, 222, 226, 231, 
267, 272, 276, 279, 281, 285, 286, 287, 288, 297, 299, 300 e 303, J. G. ABADIA COMERCIO -
perfez um valor global previsto estimado de R$ 197.013,31 (cento e noventa e sete mil e treze rea 
trinta centavos) com os Itens n°. 02, 08, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 27, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 

114, 118, 123, 
196, 198, 201, 
258, 261, 265, 

268, 271, 273, 277, 280, 282, 283, 284, 290, 298, 301 e 302, DEIVID RODRIGUES LUSTOSA 
84004304253, pedéz um valor global previsto estimado de RS 49.440,00 (quarenta e nove mil e 
quatrocentos e quarenta reais) com os Itens n° 157 e 158, PAULO FRANCISCO DE ABREU 
74558889291 perfez um valor global previsto estimado de RS 106.272,88 (cento e seis mil e duzentos e 
setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) com os Itens n°. 05, 12, 25, 26, 45, 49, 51, 56, 60, 62, 66, 
68, 74, 79, 81, 87, 90, 93, 99, 104, 127, 134, 136, 143, 144, 150, 151, 164, 170, 171, 176, 177, 193, 197, 
199, 200, 203, 210, 214, 218, 219, 224, 225, 227, 228, 234, 235, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 250, 262, 
269, 275, 291, 292, 294, 295 e 296, EDCARLOS FEITOSA DA SOUSA 88970957120 perfez uni valor 
global previsto estimado de R$ 92.361,30 (noventa e dois mil e trezentos e sess n a e um reais e trinta 
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centavos), com os Itens n°. 159, 160, 161 e 162 e SUPERMECADO AMÉRICA EIRELI 
valor global previsto estimado de R$ 179.679,47 (cento e setenta e nove mil seiscentos e setenta 	ve 
reais e quarenta e sete centavos) com os Itens n°. 01, 03, 06, 09, 14, 23, 28, 32, 35, 43, 52, 54, 71, 72, 
85, 88, 89, 96, 115, 119, 121, 125, 126, 130, 139, 141, 145, 148, 149, 154, 165, 167, 217, 220, 229, 246, 
256, 270, 274, 27..289,-- 	304. Finalizada a etapa de lance a pregoeira indagou aos presentes quanto 
à 	çao 	erposição de recurso , ninguém se manifestou, nada sendo declarado. Nada mais havendo 

goeira, declarou ei errada a presente reunião as 12h15min do dia 18/01/2019, e para 
pre .e 	 e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, 

ilamon P. Ramos), Secretário desta reunião, que a 
2019. >>>>>>>>>>>>>>>>>». 

Almeida 
a 

D c. 297/2018 

Membros: 

Ediva ilva Araújo 
mbro 

Walter Wachado. das Chagas 
Membro 

Liliane es Honorato 
Membro 

Convidados: 

Empresas: 

())// 31)A 
W. F. Araujo Comercio D rodutos 

Alimentícios Ltda - Me 
07.518.837/0001-76 

Má M4~ ,‘ áltd 
PAULO FRANCISCO DE ABREU-ME 

12.593.078/0001-46 

J. G. A D 	•MERCIO - ME 
CNPJ 14.912.551/0001-36 

EDCARLOS FEITOSA A SOUSA 88970' 7 20 
CNPJ 28.644.309/0001-33 

DEI 	RODRIG S LUS 
840043 

CNPJ 22. s;.172/0f.01-90 

RICA EIRELI CNPJ 
31.358.520/0001-02 

Cleudim r Nunes França 
(técnica em Controladora Interna da 

Assistência Social) 

Ison Arruda da Silva 
Controlador Interno 
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