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Às onze horas do dia cinco de fevereiro de dois mil e 

dezoito, na Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá, reuniram – 

se o pregoeiro Wilson P. Moura Filho e os membros Luiz Henrique Lacerda 

Lopes, Rodrigo Braga e Silva e o Valdelucas Rego da Silva, para receber 

e analisar o documento que ficou pendente no certame do dia primeiro de 

fevereiro de dois mil e dezoito, cujo objeto é a Aquisição de Gêneros 

Alimentícios a fim de suprir as necessidades do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar da rede Municipal e Estadual de Ensino da Secretaria 

Municipal de Educação de Nova Esperança do Piriá. O pregoeiro inicia 

informando aos membros que no dia do certame a empresa PONTO COM 

INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ: 19.211.476/0001-08 foi representada por 

procuração pelo Sr. GABRIEL RAMOS DA SILVA, RG: 5067272 PC/PA e CPF: 

846.062.152-91, apresentou a sua certidão negativa de natureza 

tributária CASSADA, que a mesma sendo uma empresa favorecida pela Lei 

Complementar 123/2006 o pregoeiro deu o prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para a empresa apresentar sua certidão regularizada conforme o Item 

10.1.1 do Edital, informa também que no dia de hoje a empresa encaminhou 

via e-mail da CPL (cplpmnep2017@hotmail.com) a certidão regularizada 

ficando assim a mesma de pleno acordo com Edital e cumprindo assim o 

tempo estipulado para entrega da mesma. Nada mais havendo a tratar, 

lavrou – se a presente ata que vai assinada pelo pregoeiro e equipe de 

apoio. O pregoeiro declarou encerrados os trabalhos agradecendo a 

presença de todos. 

 

 

 

Wilson P. de Moura Filho     Luiz Henrique Lacerda Lopes 

Pregoeiro                    Membro e Presidente da CPL 

 

 

 
 

Valdelucas Rego da Silva     Rodrigo Braga e Silva 

Membro                       Membro 
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