
 
 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Passira 
Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro 

CEP – 55.650-000 
Fone: (81) 3651-1156 

CNPJ: 11.097.300/0001-57 

ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2013 – Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS 
EM SERRALHARIA. Ao 04º (quarto) dia do mês de setembro do ano de dois mil e treze às 11:00 horas, 

na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Passira, localizada na Rua Maria Pereira da Silva, 87 – 
Centro - Passira – PE, foi instalada a sessão para realização do Pregão Presencial de nº. 16/2013, pelo 
Pregoeiro Oficial do Município e equipe de apoio, conforme disposto na Portaria de n.º 19/2013, de 02 de 
janeiro de 2013.  Aberta a sessão no horário designado no Edital, o Pregoeiro atestou o comparecimento do 
licitante E. PORTELA DE MOURA, CNPJ 13.108.780/0001-30. A seguir foi efetuado o credenciamento dos 
representantes. A empresa E. PORTELA DE MOURA, credencia o Sr. EBSON PORTELA DE MOURA,  
CPF 052.714.574-27, através do contrato social. Em seguida foi solicitado ao licitante presente que 
rubricasse o envelope apresentado e os documentos de credenciamento. A empresa E. PORTELA DE 
MOURA apresentou documentação de comprovação para tratamento especial como ME e EPP. Passou-se 
a abertura do envelope de proposta comercial para verificação do atendimento às exigências editalícias. 
Após análise da proposta, o Pregoeiro informa que fica classificada para etapa de lances do LOTE ÚNICO a 
empresa E. PORTELA DE MOURA, que apresentou em sua proposta o valor de R$ 71.820,00 (setenta e 
um mil oitocentos e vinte reais). Passou-se para fase de lances. Após negociação do Pregoeiro com o 
licitante, chega-se ao preço final para o LOTE ÚNICO a importância de R$ 71.200,00 (setenta e um mil e 
duzentos reais), ofertado pela empresa E. PORTELA DE MOURA. Em seguida foi aberto o envelope de 
habilitação e verificada se a documentação estava de acordo com o exigido em edital, sendo atestado pelo 
Pregoeiro o atendimento pelo licitante a todos os documentos exigidos pelo edital, sendo os documentos 
rubricados pelo participante presente e declarado como vencedor do LOTE ÚNICO a empresa E. PORTELA 
DE MOURA. O Pregoeiro pergunta se algum licitante quer fazer algum registro em ata e o mesmo 
respondeu negativamente. Nada mais havendo a relatar, foi encerrado o presente ato, cuja ata, eu, 
EDUARDO MANOEL DA CRUZ, lavrei e assinei. Passira, 04 de setembro de 2013. 
 
 

Pregoeiro: EDUARDO MANOEL DA CRUZ: _____________________________ 

Comissão de Apoio: JOSÉ ADELMO PEREIRA DA SILVA: _____________________________ 

                                 JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR: _____________________________                   

 

Licitantes: 

______________________________________: _______________________________________________ 

 

 


