
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
Setor de Licitação ê ContÍato
ENDEREçO VILA AMERICANA, n"45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68143-000

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURíDICA E PESSOA FíSICA PARA PRESTAçÃO DE
SERVIÇOS AOS PROGRAMAS DA REDE SUAS Ei' ATENDIÍIIENTO A SOLICITAÇÃO DE AÇÃO
SOCIAL DESTE MUNICíPIO, VISTO QUE A DEMANDA DAS ASSISTÊNCIÁ SOCIAL SE
APRESENTA DEMASIADAMENTE GRANDE, NECESSITANDO DE PRESTADORES QUE
POSSAM ATUAR Ei' TAL SERVIÇO AOS MUNíCIPES DESTE MUNICÍPIO DE BELTERRA-PA
PELO PERíODO DE 12 MESES

Ao primeiro dia do mês de abril de 2021 com rnício às 13h29min, reuniram-se no setor de Licitação e
Contratos da Prefeitura Municipal de Belterra, a Comissão de licitação nas pessoas de Samara
Rodrigues Lira' Camila Sousa Nogueira de Moraes, Camila Andressa Cardoso de Sousa e Andressa
Karolainy dos santos Petronilo, designada pela portaria no1ol2o21 de 1.1 de janeiro de 202i,
juntamente com a comissão especial de análise de documentação designada pela portaria no 012 de
19 de fevereiro de 2021, tendo como membros as Srs. Jossylene Gomeã de Assis mat. 2217, Holene
Freitas dos Santos, mat. 19987 e Leticia Viana dos Santos mat.1944, para análise e a abertura do
envelope de pré-q uatificação, visando CREDENCIAiTENTo DE pEssoA JURíucA E pEssoA
FISICA PARA PRESTAçÃO .DE SERVIÇOS AOS PROGRAMAS DA REDE SUAS EM
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICiPTO , VrSrO QUE A
DEMANDA DAS ASSISTÊNCIA SOCIAL SE APRESENTA DEMASIADAUÊITE CNMIOE,
NECESSITANDO DE PRESTADORES QUE POSSAi' ATUAR EM TAL SERVIÇO AOS MUNíCIPES
DESTE MUNIcíPlo DE BELTERRA-PA pELo pERioDo DE 12 ÍutESEs, de forma a comptementar
aos usuário do Fundo Municipal de assistência social e de acordo com a diretrizes do SUAS, em
coníormidade com a lei federal 8.666/93, Lei no. 12.435t2O11e demais legislaçôes pertinentes, bem
como condições contidas no edital e seus anexos, tendo como base para avaliação a regularidade da
documentação, relacionados nos itens 2.2.1 da alínea da letra A a N, bem como nos itens de 2.2.2 da
letra A a M em conformidade com os itens de 2.3 a 2.7. Nessas condiçóes, apresentaram envelope de
documentação para análise, em chamada publica:

PESSOA JURíDICA:

ATA DE JULGAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO DA CHAMADA PUBLICA NO OO3/202í

LARA LETíCIA DOS SANTOS PEOROSO CNPJ: 41.347.539/OOOI-07;
SIMONE DE SOUSA ROCHA CNPJ: 36.584.693/0001-S4;
LUANA HAMBURGO DOS SANTOS CNpJ: 32.010.071/oOOl-6.r;
JOSEANE SANTOS LEMOS CNPJ: 33.016.4761000í-70;
MILENA DA SILVA CARMO CNPJ: 4i.3i7.316/0001-99;

MARIA ELIANE LIMA DA SILVA CNpJ: 41.341.107/OOO1-80;
MADOSN CARLOS GOMES DOS SANTOS CNpJ: 40.909.322/OOO1-72:
EVIRLANE MARQUES DE SOUSA CNPJ: 36.905.659i0001-34;
LEANE FERNANDA MARQUES DE AcUtAR CNpJ: 36.027.992/000í-98;
ADALIR GOMES PARATECO CNPJ: 4'1.298.575/0001-1Ol
SANDRA HELENA SIQUEIRA VALENTE CNpJ: 41.314.67 4!OOO1-48;
DELCIMAR LIRA MOTA CNPJ: 41.244.74í -OOO1-03;
ERICK BRUNO STLVA DE SOUSA CpF: 038.248.862_86 (NÃO POSSUt CNPJ)
MAYARA EMILY PEDROSO FARIAS DA SILVA GENTIL CPF:043.418.742.92 (NÃO POSSUI
cNPJ)

> THALIA JANAÍNA PEDROSO SILVA CNPJ: 36.í02.645-0001/63;
> vtvtANE NOGUETRA FRETTAS CpF:014.624.292-03(NÃO POSSUt CNPJ)
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KARLTANE RODRTGUES STLVA 553.773.352-87 (NÃO POSSUT CNpJ)
ANGELICA DO NASCIMENTO TRINDADE CNPJ: 41.303.21 6/0001 -03
MELTSSA GOMES DE SOUSA CNPJ: 013.163.342-28(NÃO pOSSUt CNPJ)

PESSOA FISICA:

> MARIA SHEILA ARAÚJO BRAGA CPF:914.629.912-20;
> MARIA DO SOCORRO PERES DOS SANTOS OLIVEIRA CPF:573.783.472-72;
> FRANCISCA CLAUDIA COSTA MONTEIRO CPF: 686.432.762-00i
> xÁrn L|MA cosTA cpF:744.946.272-91;
> DALIANA KARINA SOUSA PEDROSO CPF: 777.861.222-49:
> ANA CúUDIA SILVA DOS SANTOS CPF: 974.258.932-15;
> CRISTIANE LUCY GOMES MARINHO CPF: 521.343.422-34',
> ANTONIA ELENI MARQUES FERREIRA CPF:602.442.162-15
> LUANA HAMBURGO DOS SANTOS CPF:021.237.482-69
> DULCIRENE COSTA DA SILVA CPF: 930.660.724-34
> BRUNA BEATRIZTREPAKI CPF: 031.731.592-76

Ato seguinte passou-se a análise de pré-qualificação ao passo que tendo como base para avaliação a
regularidade da documentaçâo relacionada nos itens do edital.

Sendo as empresas (pessoas jurídicas) DESCLASSIFICADAS, por não apresentar
documentação acerca de:

> LARA LETíCIA DOS SANTOS PEDROSO CNPJ: 4í.347.539/OOOí{7;
h) indicação dos profissionais que prestarão os serviços objeto deste credenciamento, e seus
respectivos números de inscrição no órgão de classe, e indicação da especialidade nâ área de
atuaÉo pretendida, podendo ser incluídos sócios, associados, prestadores de serviços e
empregados registrados nos termos da legislação trabalhista;

> JOSEANE SANTOS LEMOS CNPJ: 33.0'16.476/000í-70
h) indicação dos profissionais que prestarão os serviços objeto deste credenciamento, e seus
respectivos números de inscrição no órgão de classe, e indicação da especialidade na área de
atuação pretendida, podendo ser incluídos sócios, associados, prestadores de serviços e
empregados registrados nos termos da legislação trabalhista;

> irlLENA DA SILVA CARMO CNPJ:4í.3í7.3í6/000í-99;
d) Prova de regularidade para com as Fazendâs Federal e Municipal, no domicílio ou

sede do proponente, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação
das seguintês certidóes: tributária;

d.í ) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal;

h) indicação dos profissionais que prestarão os serviços objeto deste credenciamento, e seus
respectivos números de inscrição no órgão de classe, e indicação da especialidade na área de
atuação pretendida, podendo ser incluídos sócios, associados, prestadores de serviços e

empregados registrados nos termos da legislação trabalhista;
Documentos pessoais não autenticado e> MARIA ELIANE LIMA OA SILVA CNPJ: 4í.341.I07lOOOl-80;
h) indicação dos profissionais que prestarão os serviços objeto deste credenciamento, e seus
respectivos números de inscrição no órgão de classe, e indicação da especialidade na área de
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atuação pretendida, podendo ser incluídos sócios, associados, prestadores de serviços ê
empregados registrados nos termos da legislação trabalhista;

> MADOSN CARLOS GOMES DOS SANTOS CNPJ: 40.909.322t0001-72;
i) Os profissionais indicados pelas pessoas Jurídicas deverão comprovar sua

especialidade.
> EVIRLANE MARQUES DE SOUSA CNPJ: 36.905.659/000í-34;

i) Os profissionais indicados pelas pessoas Jurídicas deverão comprovar sua
especialidade.

> LEANE FERNANDA MARQUES DE AGUTAR CNpJ:36.027.992000i-98;
ê) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação da cND -
certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - certidâo positiva com Efeitos de Negativa;> ADALIR GOMES PARATECO CNPJ: 4'1.298.575/0001-í0;
h) indicação dos profissionais que prestarão os serviços objeto deste credenciamento, e seus

respectivos números de inscrição no órgão de classe, e indicação da especialidade na área de
atuação pretendida, podendo ser incluídos sócios, associados, prestadores de serviços e
empregados registrados nos termos da legislação trabalhista;
i) Os profissionais indicados pelas pessoas Jurídicas deverão comprovar sua especialidade;
j) A comprovação da escolaridade será por diploma emitido por Entidade reconhecida pelo MEC
- Ministério da Educação e Cultura, e/ou título de especialista.

> SANDRA HELENA SIQUEIRA VALENTE CNPJ: 4í.3í4.62#000í.48
g) prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título Vll-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452 de .lo de
maio de 1943;
h) indicação dos profissionais que prestarão os serviços objeto dêste credenciamento, e seus
respectivos números de inscrição no órgão de classe, e indicação da especialidade na área de
atuação pretendida, podendo ser incluídos sócios, associados, prestadores de serviços e
empregados registrados nos termos da legislaÉo trabalhista;
i) Os proÍissionais indicados pelas pessoas Jurídicas deverão comprovar sua especialidade;> DELCIMAR LIRA MOTA CNPJ:41.24.741-000í-03;
d) prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, no domicÍlio
ou sede do proponente, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a
apresentação das seguintes certidôes:

d.í )Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal:
d.2)Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
municipais, expedida pelo município sede da proponente

h) indicação dos profissionais que prestarão os serviços objeto deste credenciamento, e seus
respectivos números de inscrição no órgão de classe, e indicâÉo da espêcialidade na área de
atuação pretendida, podendo ser incluídos sócios, associados, prestadores de serviços e
empregados registrados nos termos da legislação trabalhista;

> ERICK BRUNO STLVA DE SOUSA CpF: 038.248.862-86 (NÃO pOSSUt CNPJ)
a)ato constitutivo;
b)prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente
a sua finalidade e compatível com o objeto deste Chamamento Público;
d)prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, no domicílio ou
sede do proponente, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação
das seguintes cêrtidões:
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d.2)Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
municipais, expedida pelo municÍpio sede da proponente.

e)prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão posítiva
com Efeitos de Negativa;
Í)prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Íempo de Serviço -
FGTS,demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos soóiais
instituídos por lei, mêdiante a apresentaçâo do CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS;
g)prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título Vll-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452 de 1o de
maio de '1943;

h)indicação dos profissionais que prestarão os serviços objêto deste
credenciamento, e seus respectivos números de inscrição no órgão de classe, e
indicação da especialidade na área de atuação pretendida, podêndo ser incluídos
sócios, associados, prestadores de serviços e empregados registrados nos termos
da legislação trabalhista;
i)Os profissionais indicados pelas pessoas Jurídicas deverão comprovar sua
especialidade.
l)DECLARAÇÃO expressa emitida pelo representante legal da empresa proponente
constando à inexistência de fato impeditivo legal de licitar ou contratar com órgãos
ou entidades da Administração Pública em geral;
m)DECLARAÇAO expressa emitida pelo representante legal da empresa proponente
de que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXlll do Artigo 7o da
Constituição Federal.
MAYARA EMILY PEDROSO FARIAS DA STLVA GENTTL CpF: 043.4i8.742-92 (NÃO
POSSUT CNPJ)
a)ato constitutivo;
b)prova de inscrição no Cadâstro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente
a sua finalidade e compatível com o objeto deste Chamamento público;
d)prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, no domicílio ou
sede do proponente, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação
das seguintes certidões:
d.2)Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos municipais,
expedida pelo município sede da proponente.
e)prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando
situação regular no cumprimênto dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CpD-EN - Certidão positiva
com Efeitos de Negativa;
f)prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS,demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei, mediante a apresentação do CRF - CertiÍicado de Regularidade do
FGTS;
h)indicação dos profissionais que prestarão os serviços objeto deste
credenciamento, e seus respectivos números de inscrição no órgão de classe, e
indicação da especialidade na área de atuação pretendida, podendo ser incluídos
sócios, associados, prestadores de serviços e empregados registrados nos termos
da legislação trabalhista;
i)Os profissionais indicados pelas pessoas Jurídicas deverão comprovar sua
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especialidade.
l)DECLARAÇÃO exprêssa emitida pelo representante legal da empresa proponente
constando à inexistência de fato impeditivo legal de licitar ou contratar com órgãos
ou entidades da Administração Pública em gêral;
m)DECLARAÇÃO expressa emitida pelo rêpresentante legal da empresa proponente
de que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
no que se refere à observância do disposto no inciso )«Xlll do Artigo 7o da
Constituição Federal.
n) DECLARAÇAO expressa emitida pelo representante legal da emprêsa licitante

constando à inexistência de fato impeditivo legal de licitar ou contratar com
órgãos ou entidades da Administração Pública em geral, de todos os membros
do Contrato Social em conformidade.

> THALIA JANAíNA PEDROSO SILVA CNPJ; 36.í02.645400.I/63
d)prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, no domicílio ou
sede do proponentê, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação
das seguintês certidões:
d.2)Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos municipais,
expedida pêlo município sede da proponente.
i)Os proÍissionais indicados pelas pessoas Jurídicas deverão comprovar sua
êspecialidade.

> vrvfANE NoGUETRA FRETTAS CpFt 014.624.292-03(NÃO pOSSUt CNPJ)
a)ato constitutivo;
b)prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente
a sua Íinalidade e compatível com o objeto deste Chamamento Público;:
e)prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a
aprêsentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa;
f)prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS,demonstrando situaçâo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituÍdos por lei, mediante a apresentação do CRF - CertiÍicado de Regularidade do
FGTS;
G) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título Vll-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decrêto-Lei no. 5.452 de 1o de
maio de 1943;
h)indicação dos profissionais que prestarão os serviços objeto deste
credenciamento, e seus respectivos números de inscrição no órgão de classe, e
indicação da especialidade na área dê atuação pretendida, podendo ser incluídos
sócios, associados, prestadores de serviços e empregados registrados nos termos
da legislação trabalhista;
i)Os profissionais indicados pelas pessoas Jurídicas deverão comprovar sua
especialidade.
j) a comprovação da escolaridade será por diploma emitido por Entidade reconhecida
pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura, e/ou título de especialista.
l)DECLARAÇÃO expressa emitida pelo representante legal da empresa proponente
constando à inexistência de fato impeditivo legal de licitar ou contratar com órgãos
ou entidades da Administração Pública em geral;
m)DECLARAÇÃO expressa emitida pelo representante legal da empresa proponênte
de que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXlll do Artigo 70 da
Constituição Federal.
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> KARLTANE RODR|GUES STLVA 553.773.352-87 (NÃO pOSSUt CNPJ)
a)ato constitutivo;
b)prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente
a sua finalidade e compatível com o objeto deste Chamamento Público;:
e)prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, medianle a
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão positiva
com Efeitos de Negativa;
f)prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS,demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei, mediante a apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS:
h)indicâção dos profissionais que prestarão os serviços objeto deste
credenciamenlo, e seus respectivos números de inscrição no órgão de classe, e
indicação da especialidade na área de atuação pretendida, podendo ser incluídos
sócios, associados, prestadores de serviços e empregados registrados nos termos
da legislação trabalhista;
i)Os profissionais indicados pelas pessoas Jurídicas deverão comprovar sua
especialidade.
l)DECLARAÇÃO expressa emitida pelo representante legal da empresa proponente
constando à inexistência de fato impeditivo legal de licitar ou contratar com órgãos
ou entidades da Administração Pública em gêral;
m)DECLARAÇÃO expressa êmitida pelo representante legal da empresa proponente
de que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
no que se refere à observância do disposto no inciso )«Xlll do Artigo 7o da
Constituição Federal.

> ANGELICA DO NASCIiTENTO TRTNDADE CNpJ: 4í.303.2í6lOoOí-03
h)indicação dos profissionais que prestarão os serviços objeto deste
credenciamênto, e seus respectivos números de inscrição no órgão de classe, e
indicação da especialidade na área de atuaÉo pretendida, podendo ser incluÍdos
sócios, associados, prestadores de serviços e empregados registrados nos termos
da legislação trabalhista;
i)Os profissionais indicados pelas pessoas Jurídicas deverão comprovar sua
especialidade.

> MELTSSA GOÍrrES DE SOUSA CNPJ: 0í3.í63.342-28(NÃO pOSSUt CNPJ)
a)ato constitutivo;
b)prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNpJ), pertinente
a sua finalidade e compatível com o objeto deste Chamamento público;:
e)prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a
apresentação da CND - Certidão Nêgativa de Débito ou CPD-EN - Certidão positiva
com Efeitos de Negativa;
Í)prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS,demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei, mediante a apresentaÉo do CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS;
h)indicação dos profissionais que prestarão os serviÇos objeto deste
credenciamento, e seus respectivos números de inscrição no órgão de classe, e
indicação da especialidade na área de atuação pretendida, podendo ser incluídos
sócios, associados, prestadores de serviços e empregados registrados nos termos
da legislação trabalhista;.
l)DECLARAÇAO expressa emitida pelo representante legal da empresa proponente
constando à inexistência de fato impeditivo legal de licitar ou contratar com órgãos
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ou entidades da Administração Pública em geral;
0m)DECLARAÇAO expressa emitida pelo representante legal da empresa
proponente de que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério
do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXX|ll do Artigo
70 da Constituição Federal.

Sendo as empresas (pessoas fisicas) DESCLASSIFICADAS, por não apresentar documentação
acerca de:

> FRANCISCA CLAUDIA COSTA iTONTEIRO CPF: 686.432.762-00;
g) Certidão negativa de açóes cíveis e criminais, espedida pelo cartório competente de sua
comarca:
> xÁnl L|MA cosTA cpF:74.946.272-91;
g) Certidão negativa de ações cÍveis e criminais, expedida pelo cartório competente de sua
comarca;
i) Conta bancária onde será efetuado o depósito dos valores devidos;
k) Certiíicado de Conclusão de Curso de Formação Específica reconhecido pelo MEC;
> DALIANA KARINA SOUSA PEDROSO CPF:777.861.22219;
2.7 Junto com os documentos do item 2.2, os interessados deverão apresentar requerimento
solicitando credenciamento, conforme modelo do anexo lll.
> ANTONIA ELENI MARQUES FERREIRA CPF:602.42.162-15

2.7 Junto com os documentos do item 2.2, os interessados deverão apresentar
requerimento solicitando credenciamento, conforme modelo do anexo lll.

> LUANA HAMBURGO DOS SANTOS CPFi 021.237.482-69
2.7Junto com os documentos do item 2.2, os interessados deverão apresentar
requerimento solicitando credenciamento, conforme modelo do anexo lll.

> DULCIRENE COSTA DA SILVA CPF: 930.660.724.34
i) Conta bancária onde será efetuado o depósito dos valores devidos;
L) Título de Especialista (caso possua) expedido pela respectiva Sociedade responsável
pela especialidade a que pertence
2.7 Junlo com os documentos do item 2.2, os interessados deverão apresentar
requêrimento solicitando credenciamento, conforme modelo do anexo lll.

Após, analise de documentação ficam crêdenciadas e habilitadas, por atenderem a todas os requisitos
de habilitação as seguintes empresas (pessoa jurldica) CREDENCIADAS, estando estas aptas a
eventual celebração de contrato:

Estando as seguintes pessoe fisicas CREDENCIADAS, estando estas aptas a eventual celebração de
contrato:

8t

LUANA HAMBURGO DOS SANTOS 32.010.07í10001-6í CREDENCIADA

MARIA SHEILA ARAUJO BRAGA 914.629.912-20 CREDENCIADA
MARIA DO SOCORRO PERES DOS SANTOS OLIVEIRA 573.783.472-72 CREDENCIADA
ANA CúUDIA SILVA DOS SANTOS 974.258.932-15 CREDENCIADA

h $

NOMÊ /EMPRESA CNPJ CREDENCIADA

NOME CREDENCIADA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
Setor de Licitação e Contrato
ENDEREÇO VILA AMERICANA, n"45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68143-000

CRISTIANE LUCY GOMES MARINHO CREDENCIADA

Após, analise de documentação ficaram êm diligência, por não atenderem a todas os requisitos de
habilitação as sêguintes empresas (pessoa jurídica):

> SIMONE DE SOUSA ROCHA CNPJ: 36.584.693/000í-54;
Diligência no item h) indicação dos profissionais que prestarão os serviços objeto deste
credenciamento, e seus respectivos números de inscrição no órgão de classe, e
indicação da especialidade na área de atuaçáo pretendida, podendo ser incluídos
sócios, associados, prestadores de serviços e empregados registrados nos termos da
legislação trabalhista; (eno - digitação);
Item n) DECLARAÇÃO expressa emitida pelo representante legal da empresa licitante
constando à inexistência de fato impeditivo legal de licitar ou contratar com órgãos ou
entidades da Administração Pública em geral, de todos os membros do Contrato Social
em conformidade. (anexo 3 ao edital - faltou assinatura).

Após, analise de documentação ficaram em diligência, por não atenderem a todas os requisitos
de habilitação as seguintes empresas (pessoa FISICA):

> BRUNA BEATRIZTREPAKI CPF: 03í.731.592-76
Confere com original nos dados pessoais

Camila SouSA Nogueira de Moraes
Presidente da CPL

Camila Andressa Cardoso de
Membro da CPL

Holene Frei s dos Santos
Comis3ão Especial de Anális de

€.{-

Jossylene Gomes d
Comissâo Especial dê Análise de

Documenteçâo

tro'

mara Rodrigues Lira
itlembro da CPL

dn
dressa Ka iny dos antos Petronilo

Membro da CPL

Leticia Viana dos Santos
Comissão Espêciel de Análisê

Oocumentação

521.343.422-34

Encerrada a análise de documentação, a Comissão por economia e razoabilidade do procedimento,
envia para que a ordenadora de despesa possa compulsar os autos, e flnalizar o presente processo
licitatório, observando as demais demandas do edital. Não havendo mais nada para o momento, deu-
se por encerrada a sessão de análise de documentação 0o dia pÍimêiro as 16:55 minutos, e eu Camila
Sousa Nogueira de Moraes, para constar lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada
por mim e por todos a quem de direito.

Belterra-Pará, 0'l de abril de 2021 .
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Assis


