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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

Ás nove horas (horário local) do dia vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na sede 
administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção, na sala da Comissão Permanente de 
licitação reuniram-se o Pregoeiro, Valdeon Alves Chaves, e a equipe de apoio Janaina Sampaio 
da Cruz e Leticia Barbosa Ferreira, designados pela portaria nº. 010/2017-GPM, de dois de 
janeiro de dois mil e dezessete, para a condução dos procedimentos administrativos relativos 
ao Processo Licitatório nº 002/2018, Pregão Presencial de nº 002/2018 do Tipo Menor Preço 
Global, destinado à coonnttrraattaaççããoo  ddee  eemmpprreessaa  ppaarraa  oo  ffoorrnneecciimmeennttoo  ddee  uurrnnaass  ffuunneerráárriiaass  ((ccaaiixxããoo)),,  

pprreessttaaççããoo  ddee  sseerrvviiççooss  ddee  ttrraannssllaaddoo  ddee  ccoorrppooss,,  ccoonnsseerrvvaaççããoo  ddee  ccoorrppooss  ee  vveellóórriioo  eemm  aatteennddiimmeennttoo  

aa  SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddee  SSaaúúddee  ee  AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall, conforme edital e seus anexos. O aviso de 
licitação fora publicado ambos em 10/01/2018 no Diário Oficial da União, seção três, nº. 10, no 
Diário do Pará B 6 e na Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) sob a publicação de nº. 
33537, sob protocolo nº 269403. Fora também publicados no quadro de avisos desta Prefeitura, 
Polícia Federal, Ministério Público do Estado do Pará, Câmara Municipal de Redenção, TV 
SBT, Rede TV Canal 17, OAB/PA, Ministério Publico Federal, ambos também na data de 
16/16/2018 e sendo disponível gratuitamente no site: www.redencao.pa.gov.br. Registra a 
presença da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social a Sra. Maria Jucema 
F. Cappellesso e da Sra. Rafaela Ribeiro de Sousa portadora do RG nº 519292 SSP/PA 
representando o Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social. Aberta a sessão Pública o Pregoeiro e equipe de apoio constatou o comparecimento ao 
certame das empresas interessadas: ORGANIZAÇÕES S.S. DE SERVIÇOS FUNEBRES 

LTDA-ME; J. M. F AGUIAR – ME e SOUSA SERVIÇOS DE FUNERÁRIA EIRELI ME. Logo 
em seguida deu-se início ao recebimento dos credenciamentos dos representantes das 
empresas presentes. Foram conferidos, vistados e rubricados pelas empresas e equipe de 
apoio. Assim, o pregoeiro declarou credenciadas as seguintes empresas: 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 

ORGANIZAÇÕES S.S. DE SERVIÇOS 
FUNEBRES LTDA-ME 

CNPJ: 
09.258.218/0001-15  

Seila Maria Ferreira 
Pinto 

CPF: 887.894.541-20 

J. M. F AGUIAR – ME CNPJ 
03.951.294/0001-25 

José Maria Ferreira de 
Aguiar 

CPF: 584.444.242-34 

SOUSA SERVIÇOS DE FUNERÁRIA 
EIRELI ME 

CNPJ: 
28.554.242/0001-46 

Henrique Oliveira Gripp 
CPF: 700.004.462-46 

Dando continuidade passa-se ao recebimento dos envelopes - “PROPOSTA” e 

“DOCUMENTAÇÃO”. Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a 

propostas de preços e em analise das propostas apresentadas o pregoeiro constata que a 

empresa SOUSA SERVIÇOS DE FUNERÁRIA EIRELI-ME não informou as marcas das 

urnas e apresentou proposta inexequível baseado na cotação prévia realizada pelo 

departamento de compras, assim sendo desclassificado. Ato contínuo, o pregoeiro informa aos 

representantes das empresas e os demais presentes que haverá o lançamento de preços no 

sistema pela equipe de apoio para  classificação das propostas.  As empresas se comprometem 

a executar os serviços de acordo com o valor cotado apresentado em proposta de acordo com a 

quantidade solicitada após a ordem de serviços, assim procede à etapa de lances. Dando 
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continuidade, após a etapa de lances e negociações, a equipe de apoio foi autorizada a 

abertura do envelope de habilitação da empresa vencedora, declara HABILITADA sendo ela: 

J. M. F AGUIAR – ME, (CNPJ 03.951.294/0001-25), com valor global previsto estimado de R$ 

843.600,00 (Oitocentos e quarenta três mil e seiscentos reais). O pregoeiro indagou aos 

presentes quanto à intenção de interposição de recursos, ninguém se manifestou. Nada mais 

havendo a ser tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada a presente reunião às 12h22min do dia 

26 de janeiro de 2018, e para constar, lavrei apresente Ata, que lida e aprovada será assinada 

pelos presentes. Eu, _________________ (Janaina Sampaio da Cruz), Secretário desta reunião, 

que a subscrevi. 

 

 

Valdeon Alves Chaves  

Pregoeiro da CPL 
Port. n° 010/2017 - GAB 

 

 

Membros da Equipe de apoio: 

 

 

       Janaina Sampaio da Cruz                                      Leticia Barbosa Ferreira 

                        Membro                                                       Membro 

 

Empresas:                         

 

ORGANIZAÇÕES S.S. DE SERVIÇOS FUNEBRES LTDA-ME 

 

 

J M F AGUIAR – ME  

 

 

SOUSA SERVIÇOS DE FUNERÁRIA EIRELI ME 
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