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N.014/2018/FMAS/SRP/PP 

 

  

Às onze horas e dez minutos do dia vinte e oito de maio de dois 

mil e dezoito, na sala de Sessão da Prefeitura Municipal de 

Nova Esperança do Piriá, reuniram – se o pregoeiro Wilson P. 

Moura Filho e o membros Luiz Henrique Lacerda Lopes, Rodrigo 

Braga e Silva e o Valdelucas Rego da Silva para recebimento e 

abertura dos envelopes contendo as proposta de preços e 

documentação, cujo objeto é a Contratação de Pessoa Jurídica 

para prestação de Serviços Funerários e aquisição de Urnas a 

fim de atender a Prefeitura e Fundo de Assistência Social 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 três retiradas de edital sendo das 

empresas Costa & Silva Comercio e Serviços Funerários LTDA-ME 

CNPJ: 16.825.079/0001-20, Funerária Globopax SC LTDA CNPJ: 

02.213.802/0001-05 e a Funerária Paz Eterna LTDA-ME CNPJ: 

26.434.299/0001-86. Imediatamente o pregoeiro solicitou aos 

representantes das proponentes 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. Apresentou 

credenciamento para a licitação os licitantes abaixo 

relacionados, com seus respectivos representantes: Costa & 

Silva Comercio e Serviços Funerários LTDA-ME CNPJ: 

16.825.079/0001-20 tendo como seu representante o Sr. Samuel 

Batista de Lima CPF: 040.856.832-17 e a Funerária Paz Eterna 

LTDA-ME CNPJ: 26.434.299/0001-86 tendo como seu representante o 

Sr. Richarlison Jesuino Cosmo CPF: 985.320.142-91, ficando 

assim as empresas credenciados no certame, a empresa Funerária 
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Globopax SC LTDA CNPJ: 02.213.802/0001-05 não compareceu ao 

certame. Após o credenciamento, o pregoeiro solicita aos 

participantes os envelopes de proposta de preço, após abre – se 

os envelopes de proposta de preço, todos rubricam, confere após 

a abertura e habilitam as propostas. O pregoeiro analisa as 

propostas e inicia a fase de negociação ficando da seguinte 

forma: item 01 a R$ 0,74 para a empresa Paz Eterna, depois de 

negociado o primeiro item o pregoeiro solicita ao participante 

seu envelope II de documentações, depois de minuciosa análise 

pelo pregoeiro e equipe de apoio e participantes aqui 

presentes, o representante da empresa Pax Central indagou que a 

empresa Paz Eterna não apresentou os dois primeiros pontos das 

declarações do Item 9.3 do edital, ficando assim a empresa 

desabilitada do certame. Dando seguimento ao certame fechando o 

item um com a empresa Pax Central no seu ultimo valor R$ 0,75, 

após pregoeiro solicita ao participante seu envelope II de 

documentações, depois de minuciosa análise pelo pregoeiro e 

equipe de apoio e participantes aqui presentes, ficando assim a 

empresa habilitada no certame estando ela de pleno acordo com 

Edital. Dando seguimento a negociação ficando o item 02 no 

valor de R$ 1,95, o item 03 no valor de R$ 169,00, o item 04 no 

valor de R$ 214,00, o item 05 no valor de R$ 308,00 e o item 06 

no valor de R$ 590,00. Ao final o sócio da e representante da 

empresa Paz Eterna manifesta a intenção de interpor com recurso 

tendo assim 03 (três) para apresentar o seu recurso protocolado 

junto a Prefeitura desta municipalidade. O pregoeiro informa 

que os itens só serão adjudicados após jugar o recurso aqui 

manifestado. Nada mais havendo a tratar, lavrou – se a presente 

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. 
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Wilson P. de Moura Filho       Luiz Henrique Lacerda Lopes 

Pregoeiro                      Membro 

 

 

 

Rodrigo Braga e Silva          Valdelucas Rego da Silva 

Membro                         Membro 
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Funerária Paz Eterna LTDA-ME 

CNPJ: 26.434.299/0001-86 

Empresa Participante 
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