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PREGÃO PRESENCIAL Nº 2021 ~04.22.01-CM. 

Às 09:00 (nove) horas, do dia 11 (Onze) de Maio de 2021, na sala de reunião da 

Comissão Permanente de Licitação. Reunlram --se em sessão pública, o Pregoeiro 

Sr. André Pitther de Menezes Pinheir'? e o membro da equipe de apoio o Sr, 

Cicero Antônio Gonçalves dos Santos, para realização dos atos r·eferent es ao 

PREGÃO PRESENCIAL de n° 2021.04,2 2.01-CM, que tem por objetivo é a 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FO.RNECIMENTO DE GÊNEROS 

r---. ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HI GIENE, MATERIAIS DE 

EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS 
. . . 

NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ, 

O Pregoeiro deu início aos trnbalhos recebendo o CREDENCIAMENTO das 

participantes presentes no certame: D L V DISTRIBUIDORA - ME, inscrita no 

CNPJ n. 0 32.406.246/0001-54, neste ato representa por seu proprietário o Sr. 

Douglas Lino Vieira, inscrito no CPF n. 0 300.078.708-92. JOANA MAR.IA DE 

FREITAS FERRE.IRA, inscrita no CNPJ n. 0 17.379.323/0001-30, neste ato 

representa por seu procu rador o .Sr. Enilson Ferreira da Silva, inscrito no CPF ·n. 0 

161.888.703-30. TIAGO CARDOSO DE LIMA '" ME, inscrita nó CNPJ n. 0 

35.344,516/0001-38, neste ato representa · por seu proprietárío o Sr. Tiago 

Cardoso de Uma, inscrito no CPF n. 0 009.048 .273-56. R. PEIXOTO DA SILV 

JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ n. 0 28. 702.916/0001-02, neste ate represent 

por seu procurador o Sr. José Sales Alexandre, inscrito no CPF n.0 348 .971.513,. 

68. CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n. 0 

15.507. 933/0001-47, neste ato representa por seu proprietário o Sr. Narcel io 

Alves Dantas, inscrito no CPF · n .0 024..448.713-83. NKM COMERCIO ·E 

SERVIÇOS - ME, inscrita no CNP.1 n. 0 40.377.791/ 0001-98, neste ato representa , 

por seu proprietário o Sr. Nikolas Mikael! Andrade Oliveira, inscrito no CPF n. 0 . , 

062. 736. 903-21 . O Pr·egoeiro faz urn pronunciamento comunicando aos 

interessados que devido ao ausência do Sr. Francisco Ivoneudo Medeiros dos /;) 

Santos membro da comissão de apoio de Pregão Presencial, por m.otivos.~'t-. 
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superiores de saúde, no qual o mesmo se encontra com suspeitas de t_©M,ID-19,.-:-.,;~/' 
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não será possível da continuidade a presente sessão. O Pregoeiro Solicita aos 

participantes que seja escolhido entre os presentes 03 (três) participantes para 

que os mesmos rubriquem os documentos de CREDENCIAMENTO, envelopes de 

PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO, apresentados na sessão. Os participantes 

escolhidos para o feito foram os senhores, Sr. Douglas Lino Vieira, inscrito no CPF 

n. 0 300.078. 708-92, proprietário da empresa D L V DISTRIBUIDORA - ME, 

inscrita no CNPJ n. 0 32.406.246/0001-54, o Sr. Nikolas Mikaell Andrade Oliveira, 

inscrito no CPF n. 0 062.736.903-21, proprietário da empresa NKM COMERCIO E 

SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ n.º 40.377.791/0001-98, o Sr. Enilson Ferreira 

da Silva, inscrito no CPF n. 0 161.888.703-30, procurador da empresa JOANA 

MARIA DE FREITAS FERREIRA, inscrita no CNPJ n. 0 17.379.323/0001-30. O 

Pregoeiro solicita aos participantes que rubriquem todos os documentos exigldos 

para o CREDENCIAMENTO juntamente com a comissão de Pregão presente. O 

Pregoeiro comunica aos interessados que a presente sessão será suspensa, e será 

reaberta no dia 19 de Maio de 2021, as 09:00 horas na sala da comissão de 

Licitação na Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660 -

Juazeiro do Norte - Ceará, CEP: 63.040-660, e que o resultado do 

Credenciamento e demais fases será realizada na data acima prevista, assim o 

Pregoeiro solicita dos participantes os envelopes de "Proposta de Preços" e 

"Habilitação" em ata público, após o recebimento dos referidos envelopes, o 

Pregoeiro solícita que os participantes que rubriquem no fechado dos envelopes de 

"PROPOSTA DE PREÇOS" e "HABILITAÇÃO", após ato feito o Pregoeiro passar uma 

fita gamada fazendo a junção dos referidos envelopes em ato público e solicita aos L 
presentes que os mesmo juntamente com a comissão de Pregão presente /'Í \ 
rubriquem no referido lacre. O Pregoeiro consta na presente ATA que o Sr. 

Narcelio Alves Dantas, inscrito no CPF n. 0 024.448.713-83, representante da ~ 

empresa CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.oy 
15.507. 933/0001-4 7, se ausentou da presente sessão. O Pregoeiro facul ta a 

palavra aos licitantes presentes para que os mesmo manifestem a intenção de ;::]~ 

registrar qualquer fato ou argumento em ATA, os licitantes presentes comunicam t:!} ~ 
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ao Pregoeiro que não há nenhuma manifestação a constar, fato este registrado em 

ATA. Nada mais havendo a ser trntado, Eu André Pitther de Menezes Pinheiro 

Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte-Ceará, declaro 

encerrada a presente reunião e para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e 

aprovada será assinada pelo Pregoeiro, membro e os licitantes presentes na 

sessão. Juazeiro do Norte - Ceará, Em 11 de Maio de 2021. 

de Menezes 
Pi eir 
Pre . ~ da CPL 

~~ \ C:::.i.,ol,,V\.\J (;.,."'íJJ>, d \:>? ~~\..ltv,\ 

Cicero Antônio I Gonçalves dos 
Santos 
Membro da CPL 

LICITANTE: 

~ i!JNfJ~ 
DL\ÍSTRIBUIDORA - ME 
Douglas Lino Vieira 

~ t;;j., 1-J-t 
A / MARIA DE FREITAS 

FERREIRA 

José Sales Alexandre 

CONSERV EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

NarceHo Alves Danta , /! jf fl)J 
//,&O~ r~ /1 /J_ aq_(t--

KM COMERCIO E SERVIÇOS - ME 
Nikolas Mikaell Andrade Oliveira 
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