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Poder Executivo
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
N° 006/2020/PMNEP/SRP/PP
Às Quatorze horas do dia dezoito 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 especializada para prestação de serviços de publicação
de matérias em jornais de imprensa oficial e de grande circulação, para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá/PA, Também estava
presente na sessão o Diretor de Departamento de Compras Alex Gonçalves Padilha CPF:
023.018.552-52. O pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o
pregão e os aspectos legais, informa que tivemos uma retirada de edital sendo a empresa:
L A DA C PAES JUNIOR SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 04.822.230/0001-97, 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: L A DA C PAES JUNIOR SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 04.822.230/000197, tendo como seu representante o Srº. Antonio Jose Barbosa Magalhes CPF: 199.397.87200 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$ 78,00 para a empresa L A DA C PAES JUNIOR SERVIÇOS EIRELI CNPJ:
04.822.230/0001-97, depois de negociado o 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, a empresa fica HABILITADA estando de pleno acordo
com Edital.
Ficando os itens negociados conforme a tabela abaixo.
QUAT.
VAL.
EMP.
ITENS
ESPECIFICAÇÃO
UND
MARCA
MÁX.
VENC
VENC
PUBLICIDADE DE MATÉRIA EM
CENTÍM
SERVIÇO
R$
L.A DA
1
1.000
JORNAL DE NÍVEL DA UNIÃO
ETRO
S
78,00 C. PAES
PUBLICIDADE DE MATÉRIA EM
CENTÍM
SERVIÇO
R$
L.A DA
2
1.000
JORNAL DE NÍVEL ESTADUAL
ETRO
S
103,00 C. PAES
Avenida São Pedro, 752 – Centro – Nova Esperança do Piriá – Pará
CNPJ. 84.263.862/0001-05 – Fone/fax: (91) 3817-1389

Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo
3

PUBLICIDADE DE MATÉRIA EM
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO
DA REGIÃO

CENTÍM
ETRO

1.000

SERVIÇO
S

R$
85,00

L.A DA
C. PAES

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.
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