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ATA DE ABERTURA 

 

 

Ata de abertura do processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, reuniu-se na sala de 

licitações da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, às 08h00min horas, a Pregoeira e sua Equipe de 

Apoio designados pela Portaria nº 090/2018/GAB-PMSN, de 03 de abril de 2018, do Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal de Santarém Novo/PA, composta pelas senhoras LILLIAN WITTE NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA (Pregoeira), ADRIANA LOBATO DE MIRANDA (Equipe de Apoio), ELIANE DE FÁTIMA 

RENTE PESTENA GEMAQUE (Equipe de Apoio) e ALDINÉIA DE SOUZA E SOUZA (Equipe de 

Apoio) respectivamente, para a abertura do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 

007/2018 – CPL que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE 

PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA PREFEITURA (GABINETE/SECRETARIAS) E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

NOVO/PA, tendo o mesmo seguido todos os trâmites legais e determinados pelo Decreto nº 3.555, de 

08.08.2000, Lei n° 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº 7.892 de janeiro de 2013, aplicando-se 

subsidiariamente a Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e Lei Complementar n° 123/2006, e demais legislações 

pertinentes, com aviso de publicação nos órgãos competentes, respeitando o princípio da publicidade. Na 

hora marcada a Sra. Pregoeira iniciou a sessão esclarecendo como funciona o Pregão Presencial – Sistema 

de Registro de Preço e seus aspectos legais e requisitou aos senhores representantes das proponentes que 

se identificassem, munidos de Carteira de Identidade e Procuração, bem como os documentos exigidos no 

instrumento convocatório para credenciamento. Esta Pregoeira declarou aberta a fase de credenciamento 

dos licitantes, tendo comparecido as seguintes empresas: ANA LOPES BOTELHO DE SOUZA, CNPJ: 

29.974.546/0001-25, representada pelo Sr. ANA LOPES BOTELHO DE SOUZA, brasileira, casada, 

empresária, portador da Carteira de Identidade nº 549217 e inscrito no CPF/MF sob o nº 599.522.102-72. 

Após análise da documentação de credenciamento esta Pregoeira e sua Equipe de Apoio decidiram 

CREDENCIAR as licitantes presentes. Dando prosseguimento a Sra. Pregoeira solicitou que o 

representante da licitante entregasse os envelopes contendo a proposta de preços e documentação de 

habilitação. Em seguida iniciou-se a fase de abertura dos envelopes de propostas de preços das licitantes 

aptas a participarem desta fase, com a devida análise pela Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio. Ao julgar as 

propostas a Sra. Pregoeira CLASSIFICOU as licitantes tendo em vista que todos os itens estão de acordo 

com o Termo de Referência (Anexo I) do Edital. Para cada item cotado da proposta inicial das licitantes e 

seus respectivos lances estão anexos a esta Ata através de Mapa de Lances ressaltando-se que, após 

inúmeros e sucessivos lances, a Sra. Pregoeira registrou apenas os últimos lances de cada item. Após a fase 

de lances verbais a Sra. Pregoeira e a Equipe de Apoio abriram os envelopes contendo a documentação de 

habitação das licitantes e logo em seguida passou-se para as análises devidas e julgando-se pela 

HABILITAÇÃO das licitantes presentes por terem apresentado as documentações de acordo com as 

exigidas no instrumento convocatório. Em continuidade foi aberto espaço às licitantes para manifestação 

sobre o interesse de imporem recursos ou não sobre quaisquer fases do referido Pregão Presencial SRP nº 

007/2018 – CPL, ficando declarado por estas o não interesse. Por este motivo a Sra. Pregoeira resolve 

declarar para o bem do serviço público e respeitando o princípio de economicidade, adjudicar os itens e 

encaminhar ao Gestor Municipal para posterior homologação a licitante como vencedora por ter 

apresentado preços compatíveis com os praticados em mercado tendo plena e total aceitação desta 
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pregoeira. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai devidamente assinada pela 

Pregoeira, Equipe de Apoio e pelo representante da licitante. 

 

 

 

LILLIAN WITTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

Pregoeira do Município 

 

 

 

ADRIANA LOBATO DE MIRANDA 

Equipe de Apoio 

 

 

 

ELIANE DE FÁTIMA RENTE PESTENA GEMAQUE 

Equipe de Apoio 

 

 

EMPRESAS: 

 

ANA LOPES BOTELHO DE SOUZA 59952210272 ____________________________. 

CNPJ: 29.974.546/0001-25 
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