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ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 052/2018-PP/SEMSA, aos dois dias do mês de 
outubro do ano de 2018, às 9h00 horas, no prédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, na sala da 
comissão de licitação, instalou-se a sessão para receber as propostas e documentações de credenciamento 
do Pregão Presencial n°. 052/2018-PP/SEMSA, cujo objeto é CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA 
FORNECIMENTO  MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE  a fim de atender 
às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nas quantidades, especificações técnicas e condições 
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo II (Processo n° 052/2018-PP/SEMSA. Aberta a sessão 
compareceram os seguintes licitantes: CARBOMÊ COMERCIAL LTDA, tendo sido credenciado o Sr. 
Aluízio Raimundo Costa Pires  O licitante entregaram o credenciamento juntamente com os envelopes 01 
e 02 contendo Proposta de Preços e Documentação de habilitação. A sessão foi presidida pelo Pregoeiro 
MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA, acompanhado pelos seguintes membros da Equipe de 
Apoio: IRIS GERHARDT e EDIVALDO DANTAS DE MEDEIROS, PRESIDENTE da CPL Assessorados 
pela Dr. RENATO FERREIRA DE BARROS NETO, assessor jurídico desta Prefeitura. Declarada aberta a 
sessão foi aberto o envelope nº 01 contendo a proposta de preços. Após analise da proposta, considerada 
dentro do valor orçado, passou-se a fase de negociação verbal, com elaboração do mapa de apuração. 
Finda a fase de negociação, passou-se a abertura do envelope nº 02 habilitação. A empresa foi habilitada 
sem restrição. A empresa CARBOMÊ COMERCIAL LTDA como única participante no certame foi declarada 
vencedora para todos os itens do certame  com lance global para todos os itens  no valor de R$ 409.815,00 
(Quatrocentos e Nove Mil Oitocentos e Quinze Reais). E nada mais havendo a tratar o pregoeiro 
suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, o q eu foi feito pela equipe de 
apoio, em seguida lida em voz alta assinada pelo pregoeiro e demais participantes da reunião, o que se deu 
as 10h12min na sala da comissão de licitação,  
 
 
 
 

__________________________________________ 
MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA 

PREGOEIRO, PORTARIA Nº. 025/2017GAB 
 
 
 

_____________________________ 
ÍRIS GERHARDT 

Membro 
 
 
 

__________________________________ 
DELISVAN BENTO DA SILVA 

MEMBRO 
 
 
 

________________________________ 
EDIVALDO DANTAS DE MEDEIROS 

Presidente CPL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2018-10-02T10:39:07-0300
	MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA:02998257879




