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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 037/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 
 

Ás nove horas (horário local) do dia dezoito de abril do ano de dois mil e 
dezoito, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção, na sala 
da Comissão Permanente de licitação reuniram-se o Pregoeiro, Wilmar Marinho 
Lima, e a equipe de apoio Letícia Barbosa Ferreira e Soraia da Silva Lima, 
designados pela portaria nº. 010/2017-GPM, de dois de janeiro de dois mil e 
dezessete, para a condução dos procedimentos administrativos relativos ao 
Processo Licitatório nº 037/2018, Pregão Presencial de nº 032/2018 do Tipo 
Menor Preço por Item, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E ARQUIBANCADAS, 
conforme edital e seus anexos. . O pregoeiro informa que o processo licitatório 
em epigrafe fora publicado nos meios de comunicação; Diário Oficial da União, 
seção três, na Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) sob o nº 33590 e 
protocolo de nº. 297285 e no Diário do Pará, ambos publicados em quatro de 
abril de 2018. O pregoeiro informa que houve um erro de digitação nas 
publicações anteriores, fazendo uma errata do mesmo referente ao processo 
licitatório em epigrafe, a errata foi publicada nos meios de comunicação; Diário 
Oficial da União, seção três, na Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) sob 
o nº 33592 e protocolo de nº. 298476 e no Diário do Pará, ambos publicados em 
seis de abril de 2018, Informa ainda que o aviso foi publicado no quadro de 
avisos desta Prefeitura, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, 
OAB/PA, Câmara Municipal de Redenção, TV Cidade SBT, ambos em 06 de 
abril de 2018. O Edital do presente certame esta disponível gratuitamente para 
qualquer cidadão no site www.redencao.pa.gov.br. Inicialmente, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão 
pública, deu boas vindas a todos e agradeceu à participação das empresas 
interessadas, estando presente a Coordenadora de Licitações da Secretaria 
Municipal de Educação Senhora Maria do Rosário Barroso Teixeira, o Pregoeiro 
abriu a sessão pública, deu boas vindas a todos os presentes e agradeceu a 
participação das empresas interessadas: G M FEITOSA LTDA – ME CNPJ: 
07.993.402/0001-83; P. KAREN EVENTOS E BUFFET EIRELLI - EPP CNPJ: 
28.185.412/0001-62; N. DA S. LIMA - ME CNPJ: 17.633.036/0001-05 e J N 
ARRUDA PRODUÇÕES - EPP CNPJ: 24.466.987/0001-00. Inicialmente, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão 
pública, deu boas vindas e agradeceu a participação das empresas interessadas, 
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 ensejo em que fez a apresentação do grupo condutor dos trabalhos e fez uma 
explanação no que diz respeito à Legislação vigente, da lei 10.520/2002 e lei 
8.666/93 e suas alterações, esclarece que na fase de julgamento, poderá 
promover quaisquer diligencias julgadas necessárias á analise das propostas e 
da documentação, devendo o licitante atender ás solicitações no prazo por ele 
estipulado. Ato contínuo deu-se início a fase de credenciamento bem como 
recebeu a documentação que suporta o credenciamento dos representantes das 
empresas: 
 
 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / ADQUIRENTES DO 
EDITAL 

REPRESENTANTE 

G M FEITOSA LTDA – ME CNPJ: 
07.993.402/0001-83 

Gleyson Lopes Feitosa 
CPF: 689.756.942-91 

P. KAREN EVENTOS E BUFFET 
EIRELLI - EPP 

CNPJ: 
28.185.412/0001-62 

Vinicius Domingues 
Borba CPF: 713.119.041-

15 

N. DA S. LIMA - ME CNPJ: 
17.633.036/0001-05 

Josue Alves Gomes – 
CPF: 614.792.762-00 

J N ARRUDA PRODUÇÕES CNPJ: 
24.466.987/0001-00 

João Batista Saraiva Leão 
- CPF: 003.149.742-02 

Dando continuidade passa-se ao recebimento dos envelopes -“PROPOSTA” e 
“DOCUMENTAÇÃO”. O Pregoeiro esclareceu que o procedimento será 
realizado levando-se em consideração o menor preço por item e que os serviços 
será executado de acordo com o anexo I, planilha de custo formatação de 
preços. Em seguida o pregoeiro autorizou o procedimento da abertura do 
envelope contendo as propostas de preço, momento em que a mesmas foram 
vistadas por todos os presentes. Concluída esta fase, procedeu-se a separação 
dos itens das empresas participantes, para que assim procedesse com a etapa de 
negociação de lance com o Pregoeiro das mesmas, conforme dados lançados no 
“QUADRO DEMONSTRATIVO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DO 
SISTEMA”. A empresa: N. DA S. LIMA – ME, após declarada vencedora do 
ítem 02 foi analisada a documentação, mas, não cumpriu com o ítem 8.7 sendo a 
mesma inabilitada e convocada a segunda colocada sendo a empresa: P. 
KAREN EVENTOS E BUFFET EIRELLI - EPP Após etapa de lance dos itens de 
imediato o Pregoeiro pronunciou os valores finais ofertados pela empresa 
sendo vencedoras: G M FEITOSA LTDA – ME, com valor previsto e estimado 
de R$ 85.080,00 (oitenta e cinco mil e oitenta reais), P. KAREN EVENTOS E 
BUFFET EIRELLI - EPP, valor previsto e estimado de R$ 670.280,00 (seiscentos 

e setenta mil duzentos e oitenta reais), atendendo as exigências do edital a 
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 equipe de apoio analisou a documentação das empresas vencedoras. Nada mais 
havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às doze horas e trinta e sete 
minutos do dia dezoito de abril do ano de dois mil e dezoito (18/04/2018). Eu, 
________________ Letícia Barbosa Ferreira lavrei o presente registro de 
acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo 
pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo. 
 
 

 
 
 

Wilmar Marinho Lima 
Pregoeiro 

Port. n° 010/2017 
 

 
Membros da Equipe de apoio: 
 
 
 
 
 
        Letícia Barbosa Ferreira                                                                                 Soraia da Silva Lima 
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