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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Às 09:00 do dia 11 de Março de 2021, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e 
respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços e documentação, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIANÉSIA DO PARÁ - PA, MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA -
ANEXO I.1 DO EDITAL. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e em aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se 
identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento. 

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s): 

Do Credenciamento 

Declarando aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou ao representante que apresentasse os documentos 
exigidos no Edital. 

Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, e estando apto para a participação do certame, a 
pregoeira procedeu para a fase seguinte. 

Participaram deste certame a licitante abaixo relacionada, com seu respectivo representante: 

BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME 	  02.016.891/0001-08 
OZIAN DE ARAÚJO BARBOSA 	 C.P.F. n°  599.416.932-34 

Da classificação das propostas 

Abertos o envelope contendo a proposta, a Pregoeira franqueou o acesso de todos os presentes ao conteúdo da 
mesma, solicitando que a rubricasse, seguindo para análise da equipe de apoio, não foi identificada nenhuma 
irregularidade quanto a classificação da proposta. 

A pregoeira declara a proposta classificadas para a fase de lances, todas atenderam aos parâmetros legais instituídos 
no edital. 

Da fase de lances 

Posteriormente deu-se início a negociação aos lances verbais, devidamente registrados no correspondente Histórico 
da Ata. 

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo: 

Item: 00001 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 01 PESSOA: 

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO COLEGIAL 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

Quantidade: 1.320,000 
	

Unidade de fornecimento: DIA 

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com 
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram 
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. 
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) 
Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO 
UNITÁRIO. 

Prop. Base 	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME 
	

R$ 	 98,000 * 

Item: 00002 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 02 PESSOA: 
Quantidade: 1.140,000 	 Unidade de fornecimento: DIA 

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com 
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram 
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. 
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) 
Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO 
UNITÁRIO. 

Prop. Base 	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME 	 R$ 	 126,000 * 

Item: 00003 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 03 PESSOA: 
Quantidade: 1.330,000 	 Unidade de fornecimento: DIA 

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com 
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram 
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. 
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) 
Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO 
UNITÁRIO. 

Prop. Base 	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME 	 R$ 	 160,000 * 

"item: 00004 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA CASAL: 
Quantidade: 100,000 	 Unidade de fornecimento: DIA 

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com 
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram 
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. 
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) 
Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO 
UNITÁRIO. 

Prop. Base 	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME 	 R$ 	 128,000 * 

Abertura dos envelopes de habilitação 

Após a conclusão e divulgação do resultado da fase de lances foi aberto o envelope contendo a documentação de 

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO COLEGIAL 
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habilitação da empresa vencedora da fase de lance, o qual teve seu conteúdo devidamente rubricado e analisado. 

Do julgamento 

Seguindo, será feito as autencidades das certidões e a comissão enviará o resultado por email. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e 
representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

FUNÇÃO 

01,Pregoeiro(a) 

Equipe apoio 

Equipe apoio 

Equipe apoio 

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO 

NOME 

TAMIRES MENDES DO NASCIMENTO 

MARCIO ANDERSON COSTA E SOUZA 

AILTON FERREIRA CRAVEIRO 

DANIEL FELIX DAMASCENO 

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME 

BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME 

• 

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, STN, BAIRRO COLEGIAL 
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