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ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 4001-3/2017-FMS 
 

Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP n.º 4001-3/2017-FMS, cujo 

objeto da presente licitação é a seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema 

de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para o fornecimento de Medicamentos, 

Psicotrópicos, Material Técnico Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde de Porto de Moz, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no Departamento de 

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, localizada na Rua Simpliciano 

Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA, reuniu-se o Pregoeiro Heleno 

Figueiredo dos Santos e a Equipe de Apoio composta por Jairo Vieira Duarte Souto e Daiane Regina 

Martins Gonçalves, todos designados pela Portaria nº. 004 de 13 de fevereiro de 2017, para o 

recebimento dos envelopes de credenciamento, proposta de preços e documentos de habilitação para a 

realização do processo de licitação em epígrafe, conforme publicações no Quadro de avisos da 

Unidade Gestora no dia 05/04/2017, no Diário Oficial da União seção nº. 3, página nº. 190 do dia 

05/04/2017 e no jornal de grande circulação Diário do Pará, caderno de Economia, página B11 no dia 

05/04/2017, conforme comprovantes anexos ao processo, tendo em vista a ampla divulgação somente 

02 (DUAS) empresas fizeram a retirada do edital, conforme a seguir: 

 

1- ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME - CNPJ: 17.035.133/0001-04; 

2- F. CARDOSO & CIA LTDA ( SHOPPING DA SAÚDE) – CNPJ: 04.949.905/0001-63 

 

Sendo que as empresas que retiraram o Edital, compareceram no dia hora marcada para recebimento 

dos envelopes contendo credenciamento, proposta de preços e habilitação. O Pregoeiro e sua equipe de 

apoio procederam ao certame com o recolhimento dos envelopes contendo credenciamento, proposta 

de preços e habilitação, onde iniciamos com abertura do envelope “A”, sendo que a empresa: 

 

1- ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME (DISTRIBUIDORA MASTER)-CNPJ: 

17.035.133/0001-04 representada pelo Sr. NATAL DE ALMEIDA COSTA portador do RG: 

2367865 SSP/AP e CPF: 333.473.872-87; 

2- F. CARDOSO & CIA LTDA (SHOPPING DA SAÚDE) – CNPJ: 04.949.905/0001-63 

representada pelo Sr. RENATO REBOUÇAS COELHO portador do RG: 4077885 SSP/AP e 

CPF: 004.382.782-91; 

 

As empresas ora citadas apresentaram os documentos solicitados para o credenciamento, onde foram 

analisados e por todos rubricados, sendo que as empresas presentes estão credenciadas, e aptas a 

prosseguir no certame licitatório. Deu-se o inicio a abertura do envelope “B” onde o mesmo contém a 

proposta de preços, após análise e visto de todos os presentes constatamos que suas propostas estão de 

acordo com o edital, estando devidamente classificadas, passamos para a fase dos lances o Pregoeiro 

deu início a uma negociação direta com o fornecedor, onde os licitantes presentes foram incentivados 

a baixar os preços ora apresentados por escrito, sendo que os valores estão mencionados no mapa em 

anexo, que é parte integrante desta ata, passando para a fase de habilitação abrimos os envelopes das 

empresas vencedora “C” onde foi examinada toda a sua documentação, e as mesmas estão 

devidamente habilitadas, e visto que os representantes das empresas presentes renunciaram a qualquer 

recurso neste certame, inclusive na fase habilitação adjudico a empresa: 
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1- ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME (SHOPPING DA SAÚDE) – CNPJ: 

17.035.133/0001-04, venceu os LOTES: 03, 04, 06, 11, 12, 14 e 16; perfazendo um total de R$ 

1.793.800,00 (Um Milhão Setecentos e Noventa e Três Mil e Oitocentos Reais). 

 

2 - F. CARDOSO & CIA LTDA (SHOPPING DA SAÚDE) – CNPJ: 04.949.905/0001-63, venceu os 

LOTES: 01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 15, e 17; perfazendo um total de R$ 2.423.000,00 (Dois 

Milhões Quatrocentos e Vinte Três Mil Reais).  

 

Encaminho o presente processo a Secretaria Municipal de Saúde Richele Campos de Souza 

Loureiro, Ordenadora de Despesas para efeito de homologação das empresas vencedoras. Sem mais 

para tratar digno de registro, lavrei a presente ata, a qual assino e será assinada pelo representante 

presente e equipe de apoio. 

 

 

 

 

___________________________ 

Heleno Figueiredo dos Santos 

Pregoeiro 

___________________________ 

Jairo Vieira Duarte Souto 

Equipe de Apoio 

_____________________________ 

Daiane Regina Martins Gonçalves 

Equipe de Apoio 

 

 

 

 

________________________________________________ 

ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI  

 CNPJ: 17.035.133/0001-04 

Natal de Almeida Costa 

 

 

 

 

________________________________________________ 

F. CARDOSO & CIA LTDA  

 CNPJ: 04.949.905/0001-6 

Renato Rebouças Coelho 

 


