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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

N° 001/2020/PMNEP/SRP/PP 

Às nove horas do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte, na sala de Sessão da 

Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá, reuniram – se o pregoeiro Luiz Henrique 

Lacerda Lopes, o presidente da CPL (comissão permanente de licitação) Jetro Silva Pereira, 

e os membros Ramon de Melo Carrera e Adonias Barros da Cunha para recebimento e 

abertura dos envelopes contendo as proposta de preços e documentação, cujo objeto é 

a Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de Refeições a fim de atender as 

necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos de Nova Esperança do Piriá/PA. O 

pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os 

aspectos legais, informa que tivemos uma retirada de edital sendo as empresas: MARIA 

COSTA SOUSA CNPJ: 18.674.562/0001-86, Imediatamente o pregoeiro solicitou ao 

representante da proponente que se identificasse através do credenciamento, munidos de 

sua carta de credenciamento e ou procuração e no caso de sócio proprietário da empresa 

a cédula de identidade para efeito de comprovação, também foi feito uma consulta pela 

comissão das seguintes certidões (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - 

CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União, Cadastro Nacional de Condenações 

Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(Certidão Negativa) e Declaração da empresa Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de 

Contas da União – TCU) . Apresentou credenciamento para a licitação somente a licitante 

abaixo relacionada, com seus respectivos representantes: MARIA COSTA SOUSA CNPJ: 

18.674.562/0001-86, tendo como seu representante o Srª. Maria Costa Sousa CPF: 

290.815.723-34 ficando assim o representante credenciado no certame. Após o 

credenciamento, o pregoeiro solicita ao participante o envelope de proposta de preço, 

após abre – se o envelope de proposta de preços, todos rubricam, confere após a abertura 

habilitado a proposta. O pregoeiro analisa a proposta e inicia a fase de lance ficando da 

seguinte forma: item 01 no valor de R$ 17,00 para a empresa MARIA COSTA SOUSA CNPJ: 

18.674.562/0001-86, depois de negociado o primeiro item o pregoeiro solicita ao 

participante o envelope II de documentações, depois de minuciosa análise pelo pregoeiro 

e equipe de apoio e participante aqui presente foi identificado que Certidão Conjunta 

Federal estava vencida porem por a empresa fazer parte da categoria que cumpri os 

requisitos no artigo 3º da lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, que essa 

Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 

ao 49 da referida lei complementar, e solicita tal benefício pois encontra-se com a 

Certidão Conjunta Federal Vencida, e com isso tem 5 dias uteis para apresentar a mesma, 

e assim a empresa fica HABILITADA estando de pleno acordo com Edital. 

Ficando os itens negociados conforme a tabela abaixo. 

 

Itens Descrição Descrição Und. 
QUAT. 

MÁX 

VALOR 

VENC.  

EMPRESA 

VENC. 
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1 

Quentinhas: (Almoço/Jantar) 

Produção, fornecimento, 

manipulação e distribuição 

de alimentação pronta 

acondicionada em 

recipientes que mantenham 

a temperatura ideal para 

consumo. 

Serão compostos de 

arroz cozido (200g), 

feijão cozido (150g), 

verduras e hortaliças 

(150g), carne/frango/ou 

peixe (150g)(frita, 

assada ou grelhada). O 

total de cada Refeição 

deverá pesar, no 

mínimo, 650 (seiscentos 

e cinquenta) gramas e 

serem servidos quentes; 

U
n

d
. 

3.000 17,00 

MARIA 

COSTA 

SOUSA 

2 

Refeição tipo "PF" (prato 

feito)(Almoço/Jantar) com 

cardápio variado, de acordo 

com os dias da semana e 

conter feijão, arroz, um tipo 

de massa, farofa, salada 

cozinha ou crua, carne de 

gado, de frango ou peixe a 

ser servida na sede da 

proponente vencedora. 

Fornecimento de 

refeição tipo "PF" (prato 

feito) com cardápio 

variado,Serão 

compostos de arroz 

cozido (200g), feijão 

cozido (150g), verduras 

e hortaliças (150g), 

carne/frango/ou peixe 

(150g)(frita, assada ou 

grelhada). O total de 

cada Refeição deverá 

pesar, no mínimo, 650 

(seiscentos e cinquenta) 

gramas e serem servidos 

quentes; 

U
n

d
. 

2.600 18,00 

MARIA 

COSTA 

SOUSA 

3 

Refeição Individual tipo self-

servisse, com serviço de 

restaurante completo, 

inclusive fornecendo todo o 

suporte para tal (pessoal e 

material). 

Um prato a base de 

carne, um prato a base 

de frango, frutos do mar, 

uma massa, saladas e 

acompanhamentos 

(Arroz e farofa), 

sobremesa, com mesa 

de digestivos e bebidas 

(Refrigerante e Suco). 

Servidos na modalidade 

de buffet americano. 

C
u

st
o

 p
o

r 
p

e
ss

o
a

 

2.000 20,00 

MARIA 

COSTA 

SOUSA 
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O pregoeiro inicia as disposições finais informando que a ATA de registro de preços estará 

disponível para assinatura preenchida formalmente conforme modelo do edital e preços 

negociados na fase de lances, e informa para a licitante vencedora para que traga o seu 

certificado digital na hora da assinatura da ATA-SRP para assinatura digital do mesmo. 

Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso. o pregoeiro adjudicou 

os itens do certame. Nada mais havendo a tratar, lavrou – se apresente ata que vai assinada 

pelo pregoeiro, equipe de apoio e representante da empresa presente. O pregoeiro 

declarou encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos e informa que a 

empresa vencedora tem três dias para entrega da proposta consolidada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 _____________________________                                             ___________________________ 
  Luiz Henrique Lacerda Lopes                                                      Jetro Silva Pereira  
                Pregoeiro                                                                            Presidente CPL 

    

 

 

 

______________________________                                            ________________________________ 

     Ramon de Melo Carrera                                                         Adonias Barros da Cunha 

           Membro CPL                                                                                Membro CPL 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

MARIA COSTA SOUSA 

CNPJ: 18.674.562/0001-86 
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