
 
 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS – PE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
ATA 

 
PROCESSO Nº 013/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 

09:00h, na sala da comissão de licitação, localizada na Rua Cel. José 

Belarmino, n° 48, centro, Cortês/PE, reuniu-se o Pregoeiro JOSÉ URBANO 

DIAS JÚNIOR e equipe de apoio, com a finalidade de iniciar os procedimentos 

administrativos referente à abertura do Processo nº 013/201da 6 – Pregão 

Presencial nº 005/2016, cujo objeto consiste na aquisição de Equipamentos e 

Materiais Permanentes destinados aos Postos de Saúde da Família Barra do 

Jangada e Usina Pedrosa, através de Proposta Ministério da Saúde nº 

10373.148000/1140-03. Aberta a sessão, foram realizados os credenciamentos 

dos licitantes presentes na forma abaixo: 
EMPRESA REPRESENTANTE/IDENTIFICAÇÃO 

1. G. R. RIBEIRO DE LIMA – ME  – 
CNPJ/MF Nº 22.004.896/0001-10 

GLEYFSON ROGÉRIO RIBEIRO DE LIMA 
CPF Nº 043.388.954-38 

2. DS DA SILVA ROCCO 
EMPREENDIMENTOS – ME – CNPJ Nº 
20.916.073/0001-35 

DANILO SERGIO DA SILV ROCCO – CPF Nº 
076.308.894-37 

3. S P DE MEDEIROS 
EMPREENDIMENTOS – ME – CNPJ Nº 
20.818.264/0001-64 

HILTON ALVES CAVALCANTI SOBRINHO – 
CPF Nº 008.678.304-17 

Depois de recebidas as Declarações dos Licitantes de que atendem 
plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital, bem como as 
demais declarações exigidas nesta etapa da competição, ocasião em que se 
verificou que a empresa S P DE MEDEIROS EMPREENDIMENTOS – ME 
apresentou procuração com a Chave de Autenticação Vencida, como também 
Termo de Credenciamento sem a devida assinatura da outorgante, razão pela 
qual, sem poderes para as etapas seguintes da competição. Foram entregues 
os dois Envelopes contendo a Proposta de Preços (ENVELOPE Nº 01) e os 
Documentos de Habilitação (ENVELOPES Nº 02). Aberto o Envelope de Nº 1 
(Propostas de Preços) das empresas participantes, examinados à vista das 
exigências do edital, o pregoeiro deliberou por classificar a proposta da 
empresa G. R. RIBEIRO DE LIMA – ME. E desclassificar a proposta da 
Empresa S P DE MEDEIROS EMPREENDIMENTOS – ME, por está assinada 
pelo senhor HILTON ALVES CAVALCANTI SOBRINHO, sem poderes de 
representação para o bom e fiel cumprimento do mandato. E desclassificar 
também a proposta da empresa DS DA SILVA ROCCO EMPREENDIMENTOS 
– ME, por não constar na mesma a MARCA dos produtos ofertados.  Após a 
emissão do Mapa Comparativo de Preços, foi declarada provisoriamente 
vencedora do presente Certamente Licitatório a empresa G. R. RIBEIRO DE 
LIMA – ME, com o valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), 
visto que não houve lance nessa etapa da competição, conforme consta no 



 
 

 

 

 

Mapa em Anexo. Aberto o envelope de nº 2, analisados os documentos, 
mostraram-se em conformidade com as exigências contidas no Edital, sendo 
declarada vencedora do presente certame a empresa acima identificada. 
Consultado pelo Pregoeiro sobre a intenção de interpor recurso administrativo, 
não houve manifestação para o registro em Ata. O representante da empresa 
DS DA SILVA ROCCO EMPREENDIMENTOS – ME se ausentou da sessão 
antes do fechamento desta ata. Encerrada a reunião, lavrada a ata que, depois 
de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e 
licitante presente.  
 
 
 
JOSÉ URBANO DIAS JÚNIOR 
Pregoeiro  
 

Equipe de Apoio: 
 
 
EVERTON FABIANO SATURNINO DA SILVA 
 
 
 
LUIZ ANTÔNIO LIMA DA SILVA 
 
 
 
LICITANTE: 

 
GLEYFSON ROGÉRIO RIBEIRO DE LIMA 
CPF Nº 043.388.954-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

ADJUDICAÇÃO 
 
PROCESSO Nº 013/2016   
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 

 
Em conformidade com a Ata datada de 20 de Julho de 2016, adjudico o 
processo licitatório nº 013/2016, na modalidade de Pregão Presencial nº. 
005/2016, cujo objeto consiste na aquisição de Equipamentos e Materiais 
Permanentes destinados aos Postos de Saúde da Família Barra do Jangada e 
Usina Pedrosa, através de Proposta Ministério da Saúde nº 
10373.148000/1140-03, tudo de acordo com as condições e demais exigências 
expressas nas especificações do Termo de Referência, em favor da empresa: 
G. R. RIBEIRO DE LIMA – ME, com o valor global de R$ 42.000,00 
(quarenta e dois mil reais), visto que não houve lance nessa etapa da 
competição, conforme consta no Mapa em Anexo, a quem caberá fornecer  
os produtos ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês com os 
preços finais apresentados. 
 
 Visto não haver interesse do licitante em manifestar a apresentação de 
recurso, encaminhe-se o processo ao Ordenador de Despesas para a devida 
Homologação. 
 

 Cortês, 20 de Julho de 2016. 
 
 
 
 

 
José Urbano Dias Júnior 

Pregoeiro 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

HOMOLOGAÇÃO 
 
 
PROCESSO Nº 013/2016    
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 
 
  

Examinados os autos do Processo de Licitação do Fundo Municipal de 
Saúde do Município de Cortês nº 013/2016, Pregão Presencial nº 005/2016, 
referente à aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados 
aos Postos de Saúde da Família Barra do Jangada e Usina Pedrosa, através 
de Proposta Ministério da Saúde nº 10373.148000/1140-03, tudo de acordo 
com as condições e demais exigências expressas nas especificações do 
Termo de Referência, estando, pois o procedimento de acordo com a Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e suas alterações posteriores. 
Com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/02, 
HOMOLOGO o processo para que o mesmo produza efeitos jurídicos.  

Encerrando a licitação a empresa: G. R. RIBEIRO DE LIMA – ME, com 
o valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), visto que não 
houve lance nessa etapa da competição, conforme consta no Mapa em 
Anexo, atendendo ao objetivo do respectivo Processo Licitatório, tendo a 
licitação se realizado rigorosamente nos termos da Lei Federal, determino a 
extração do respectivo empenho de despesa. 

 
Cortes, 21 de Julho de 2016. 

 
 
 
 

Artur Leonardo Coelho Jordão 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 

 


