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ATADA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020 PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 347/2020
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO CERTAME PARA RECEBIMENTO E
ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E
HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL N° 010/2020.

h

Considerando a Portaria n° 188, de 06 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou
emergência em saúde pública, de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo
novo Coronav~us, o qe exige esforço conjanto de todo o Sistema Único de Saúde -SUS para
identificação da etiologia dessas Ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais e
restritas aos riscos, o qe impõe a participação da gestão municipal no conjlnto de ações;
Considerando a edição da Lei n° 13.979, de 6 fevereiro de 2020, qe dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronav~us responsável pelo surto de 2020;
Considerando qe, no âmbito do Estado do Maranhão, observa - se a edição do Decreto n° 35.672,
de 19 de março de 2020, qe declarou estado de calamidade pública no Estado, em virtude do
aumento do número de infecções pelo vaus H1N1, da existência de casos suspeitos de
contaminação pela COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 -Doença Infecciosa Viral), bem como da ocorrência de Chuvas Intensas (COBRADE
1.3.2.1.4) nos municpios qe especifica;

Considerando qe a Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar editou o Decreto n° 3412/2020 , em 19
de março de 2020, no qal são abordadas as medidas da Administração municipal para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronav~us;
Considerando qe o obsto do processo licitatório em epgrafe é de necessidade imediata, com
impossibilidade de aguardar-se a realização do certame para além do peródo de isolamento social,
sendo classificado como bem essencial, conforme indicação ~.Istificada da Secretaria Municipal
regisitante;
O Pregoeiro decidiu manter a data da realização do certame, de modo qe, no dia 15 de Abril de
2020 às 14:OOh, no auditório da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, situada na Rodovia MA 201,
Centro Administrativo Tambaú, n° 15, Vila Nazaré, CEP 65.130-000, Paco do Lumiar, Maranhão,
Brasil, reuniram-se:

Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar
CNPJ: 06.003.636/0001-73
www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial/?id=561
aDOM

P3gina(s)15 de 18

~~~
DIÁRIO OFI CIAL ~~~r~~~~~~~;

ESTADO DO MARANHÃO
-. ,t,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO ~UMÌÁR

(
~~~~~ti l\R ~iï.

Ano IV -Edição N° CDLXXIV de 23 de Abril de 2020
PORTARIA DE MATRÍCU VINCULO
FUNÇAO
SERVIDOR(A)
EMPREGATÍCIO
NOMEAÇÃO LA
6700404-5 COMISSIONADO
397/2020
PREGOEIRO(A)
RICKSON SOARES
(A)
DOS SANTOS
EFETIVO(A)
1009361
834/2019
EQUIPE
DA
RARA LIMA MOREIRA MEMBRO
DE APOIO
67004424 EFETIVO(A)
MEMBRO DA EQUIPE 834/2019
TASSIO VINICIUS
1
DE APOIO
SILVA MARINHO
Para realizarem os procedimentos inerentes à sessão pública da licitação:
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020
MODALIDADE/N°:
MENOR PREÇO (POR ITEM)
TIPO
REGISTRO DE PREÇO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
OBJETO
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
COM FORNECIMENTO DE URNAS E INSUMOS (AUXILIO
FUNERAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORMEOS
PADRÕES PRÉ- ESTABELECIDOS NA FORMA ESPECIFICADA
DESTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA O ANO DE2020.
Estavam) ainda presentes) nesta sessão, na galidade de ouvinte(s):
QUALIFICAÇÃO
CPF
C.I. /ÓRGÃO
NOME
EMISSOR
NADA A REGISTRAR
O aviso contendo o resumo do edital foi afixado no gadro de avisos localizado no prédio desta
Prefeitura Municipal, publicado no Diário Oficial do Municipal de Paço do Lumiar- MA, Diário Oficial
do Estado do Maranhão, Diário Oficial da União, Divulgado no prnal O Estado do Maranhão e no
sfio oficial do poder executivo (www.pacodolumiar.ma.gov.br), sendo devidamente publicado em
conformidade com a legislação vigente, conforme documentos comprobatórios constantes nos autos
deste processo.
EXEGUTIV©

Vencido o horário previsto para a abertura da sessão, e verificada a presença doía) pregoeiro(a) e
dos membros da egipe de apoio, deu -se incio a sessão.
Nesta sessão não compareceram empresas interessadas em participar deste certame. O pregoeiro
no uso de suas atribuições legais declarou esta licitação DESERTA, a qal será posteriormente
republicada.
Por fim, considerando qe é direito fundamental do cidadão o acesso à informação pública, previsto
no inciso XXXIII da Constituição Federal e atendendo ao princpio da publicidade, o qal determina
qe galger interessado deve ter acesso às licitações públicas e seu controle, mediante divulgação
dos atos praticados pelos administradores em todas as fases da licitação, encaminha- se esta ata à
secretaria de Comunicação desta Prefeitura Municipal, para fins de divulgação desta, no gadro/
mural de avisos localizado no Centro Administrativo e sfio oficial deste poder executivo
(www.pacodolumiar.ma.gov.br).
Nada mais havendo a registrar em ata, o(a) pregoeiro(a) encerrou a sessão. Lavrada a presente ata
qe, datada, lida e achada, é assinada pelo(a) pregoeiro(a) e membros da egipe de apoio.
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão,
15 de Abril de 2020.
Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar
CNPJ: 06.003.636/0001-73
www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial/?id=561
aDOM
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RICKSON SOARES DOS SANTOS
PREGOEIRO(A)

RARA LIMA MOREIRA MEMBRO
DAEQUIPE DEAPOIO

TASSIO VINICIUSSILVAMARINHO
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
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