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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 

Na reunião realizada ás quatorze horas do dia trinta de Abril de 2019, para abertura, análise e 

julgamento das propostas comerciais e dos documentos de habilitação referente ao Pregão 

Presencial n.º 018/2019, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, para atender os alunos da rede 

pública estadual do Município de Igarapé – Açu/Pa, a Pregoeira concedeu a empresa EDNALDO J. 

DE S. AMARAL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF n° 27.946653/0001-14, o prazo estabelecido 

na lei 123/2006 e no item 6.3.9- do instrumento convocatório de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação da regularidade da certidão exigida no item 6.3.4- Certidão de regularidade para com a 

Fazenda Municipal da sede da licitante. DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA: No dia 06 de 

maio de 2019 ás 22:23, a empresa  enviou via correio eletrônico: comprasigarapeacu@gmail.coma 

Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante com data de emissão do 

dia 04/05/2019 e validade até 31/10/2019. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO: A 

documentação foi apresentada tempestivamente e após a análise da Pregoeira e Equipe de apoio 

concluiu-se que: a empresa comprovou por meio da Certidão de regularidade para com a Fazenda 

Municipal, que não constam débito em face da empresa, a Pregoeira considerou a empresa 

HABILITADA. 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 

018 /2019, lavrando-se a presente ata às 11:06 hrs do dia 07 de maio 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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