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ASSUNTOS TRATADOS 

S  

Aos 23 de julho de 2019, às 09:00h, a Pregoeira da Câmara Municipal de Breu Branco, Sr.ª 

Luana Elizabeth da Silva Santos - nomeada pela Portaria nº. 048/2019-GP de 11 de fevereiro de 

2019 e os respectivos membros da Comissão de Apoio, Sr. Ademir Sebastião Silva Damásio e 

Srª. Lucivania Marques de Brito, nomeados pelas Portaria 086/2019-GP de 20 de março de 2019, 

reuniram-se para efetuar a abertura e julgamento das propostas, objetivando a contratação de 

empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de higiene e 

limpeza e descartáveis, objetivando atender as necessidades da Câmara Municipal de Breu 

Branco/PA, conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo I do edital do 

Pregão Presencial 03/2019/CMBB. A pregoeira iniciou a sessão fazendo um breve esclarecimento 

acerca da sistemática do procedimento e solicitou aos representantes das proponentes que se 

identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento. 

Compareceu à presente sessão as empresas abaixo relacionadas: 

CNPJ RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE 

23.924.068/0001-

62 

ELSON DE OLIVEIRA 

BARBOSA - ME 

ELSON DE OLIVEIRA BARBOSA 

03.433.855/0001-

02 

WPS COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS EIRELI 

MARUIL SOBRINHO MACHADO 

Após o credenciamento foram abertos os envelopes de n°. 01, contendo as propostas comerciais 

das licitantes e imediatamente iniciada a fase de lances, com intensa disputa entre os licitantes 

presentes, cujo resultado apresentou-se da seguinte forma: licitante ELSON DE OLIVEIRA 

BARBOSA - ME, com proposta final no valor de R$ 27.115,55 (vinte e sete mil cento e quinze 

reais e cinquenta e cinco centavos) e licitante WPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, com 

proposta final no valor R$ 45.296,65 (quarenta e cinco mil duzentos e noventa e seis reais e 

sessenta e cinco centavos, conforme lances individuais vencedores dispostos no anexo a esta ata. 

Concluída a fase de lances, foram abertos os envelopes n°. 02, contendo as documentações de 

habilitação das licitantes, identificando-se que as mesmas apresentaram toda a documentação 

exigida em edital de forma regular. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai 

assinada pela pregoeira, membros da comissão de apoio e licitante. A pregoeira declarou 

encerrados os trabalhos às 11:46h, agradecendo a presença de todos. 

NOME FUNÇÃO ASSINATURA 

LUANA ELIZABETH DA SILVA 

SANTOS 

PREGOEIRA  

ADEMIR SEBASTIÃO SILVA 

DAMÁSIO 

APOIO  

LUCIVANIA MARQUES DE BRITO APOIO  

ELSON DE OLIVEIRA BARBOSA - ME LICITANTE  

MARUIL SOBRINHO MACHADO LICITANTE  
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