
IVIARCUS VINICIUS 
E 

PEREIRA COSTA 
Pregoeiro 

Estado do Pará 
Munictpio de lodpiranga 

Prefeitura Municipal 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° PP/2020.010-PM 

Às 08:00 do dia 07/04/2020, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o Pregoeiro e respectivos 
membros da Equipe de Apoio, para proceder com o recebimento, abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços e documentação e, como também com seu julgamento, cujo objeto destina-se a CONTRATACAO DE PESSOA 
JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICAO PRONTA E PRESTACAO DE SERVICOS DE 
HOTELARIA EM FUNCAO DO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA 
MUNICIPAIS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.. 

Inicialmente, o Pregoeiro ao dar por aberto a sessão, esclareceu aos presentes como funciona o Pregão e os 
aspectos legais e, logo em em seguida, solicitou aos representantes das proponentes que se identificassem, munidos de 
carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento, conforme estabelecido no edital. 

4. 	Acudiram ao presente certame as licitantes abaixo relacionadas, com seus respectivos representantes: 

1 E LIMA CUNHA HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO EIRELI (24.443.984/0001-43) 
FABIO LIMA CUNHA (010.136.213-79) 

2 M SOCORRO LIMA -EPP (02.041.438/0001.43) 
MARIA DO SOCORRO LIMA (260.793.132-00) 

Apos iniciada a fase do credenciamento logo a mesna foi interrompida, problema relacionado a falta de energia 
elétrica no prédio aonde estava ocorrendo o certame, no uso da palavra o pregoeiro suspendeu o certame remarcando o 
mesmo para as 15:00 horas do mesmo dia. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e 
representantes presentes. 

PREGOEIRO E EQUIPE
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LICITANTES - ASSINATURA 

F. LIMA CUNHA HOSPEDAGENãPALIMENTACAO EIRELI (24.443.984/0001-43) 

M SOCORRO LIMA -EPP (02.041.438/0001-43) 

Tiago P rea Costa 
TO 
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