ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ
NÚCLEO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº140601/2022 - CPL
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
Ao décimo quarto dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às
9:00 (nove) horas, na sala de reuniões da CPL da Prefeitura Municipal de Gurupá, Estado do
Pará, reuniram-se o Pregoeiro, Sr. GIBRAN CARLOS FREITAS DA SILVA, juntamente
com os membros da equipe de apoio, visando a abertura do processo licitatório, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL de n° 140601/2022 - CPL, tipo Menor Preço Por
item, para SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE GURUPÁ. Dando prosseguimento ao certame, foi aberta a fase do credenciamento.
Compareceu somente o representante da empresa: B. BELO GUIMARÃES- ME, CNPJ:
14.506.615/0001-07, representante Sr. Bruno Belo Guimarães, CPF: 810.383.132-87. Em
seguida foram entregues os dois envelopes, respectivamente, com documentos de
credenciamento. Após a análise dos documentos de credenciamento, foi constatado que a
empresa está apta a participar da fase de lances. Em seguida foi aberta a proposta da empresa:
B. BELO GUIMARÃES- ME, que cotou o item 01 pelo valor unitário de R$1,20 (um real e
vinte centavos) metro quadrado, totalizando o valor global de R$324.000,00 (trezentos e vinte
e quatro mil reais). Após a conferida nos preços propostos, o Pregoeiro passou para a fase de
lances verbais, tendo a empresa licitante declarado que os preços seriam mantidos pois,
segundo ele, eram preços praticados no mercado e obedeciam ao termo de referência. Após a
declaração do licitante, o Pregoeiro examinou minuciosamente a proposta apresentada e optou
pela aceitabilidade da proposta apresentada, proclamando como vencedor, pois, foi a única
empresa presente ao certame. Logo após, foi aberta a fase de abertura dos documentos de
habilitação, que após conferidos, se acharam em conformidade com as condições editalícias.
Em seguida, o Pregoeiro perguntou aos presentes se alguém teria a intenção de interpor
recurso, como não houve manifestação, o Pregoeiro declarou encerrada a presente sessão,
convocando o vencedor para a assinatura do contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93.
Encerrou-se a sessão às 10:23.
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(PA), 14 de junho de 2022.
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