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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 
Na reunião realizada ás dez horas e trinta minutos do dia três de Junho de 2019, para abertura, 
análise e julgamento das propostas comerciais e dos documentos de habilitação referente ao Pregão 
Presencial SRP n.º 011/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, 
MOLDAGEM, ENTREGA E AJUSTE OCLUSAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS, para 
atender ao Programa Brasil Sorridente, a Pregoeira concedeu a empresa Souza & Gouveia Odonto 
Representação LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 17.811.294/0001-34, o prazo estabelecido na lei 
123/2006 e no item 8.3.9- do instrumento convocatório de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da 
regularidade junto a receita federal, exigido no item  8.3.3- - Certidão Conjunta de Débitos relativos 
a Tributos Federais e á Dívida Ativa da União e com o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), com data de emissão do dia 29/11/2019 e validade até 28/05/2019, ou seja, vencida na data 
da licitação. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: A documentação foi enviada 
tempestivamente no dia 6 de junho de 2019, via e-mail: comprasigarapeacu@gmail.com.  DA 
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO: Após a análise da Pregoeira e Equipe de apoio concluiu-se 
que: a empresa comprovou por meio da apresentação da Certidão Conjunta de Débitos relativos a 
Tributos Federais e á Dívida Ativa da União e com o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), emitida dia 06/06/2019 e válida até 03/12/2019, que não possui débito junto a receita 
federal a Pregoeira considerou a empresa HABILITADA e adjudicou o lote único no valor de R$ 
100.000,00 (Cem mil reais) a empresa Souza & Gouveia Odonto Representação LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF n° 17.811.294/0001-34. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Como nada mais foi 
tratado encerra-se a presente Sessão referente a avaliação de regularidade fiscal, referente ao Pregão 
Presencial SRP n.º 011 /2019, lavrando-se a presente ata às 15:30 hrs do dia 06 de junho de 2019, 
que vai assinada pela pregoeira, equipe de apoio presente na ocasião da avaliação da documentação 
e de sua emissão em 01 (uma) via de igual teor e forma. 
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