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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2018 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 025/2018 
 

Às 09h00min (horário Local) do dia vinte e nove de março de 2018, 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 (Janaina Sampaio da Cruz e Soraia da 
Silva Lima) designada pela portaria nº. 010/2017-GAB, de 02 de janeiro de 2017, para a condução 
dos procedimentos administrativos relativo ao PREGÃO PRESENCIAL – SRP TIPO MENOR 

PREÇO POR ITEM de nº. 025/2018, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇO DE XEROX EM GERAL, PARA 
USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, para serem utilizados no exercício 
financeiro de 2018, conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação foi publicado no Diário 
Oficial da União, seção 3, nº 50, na Imprensa Oficial do Estado Pará, n° 33577, jornal de grande 
circulação na região Diário do Pará ambos em 14/03/2018 o competente aviso foi publicado 
ainda no quadro de avisos desta Prefeitura, Polícia Federal, Ministério Público do Estado do 
Pará, Ministério Público Federal e Câmara Municipal de Redenção, TV SBT, ambos em 16 de 
março de 2018. O Edital do presente certame encontra-se disponível no site do município 
www.redencao.pa.gov.br. Iniciou a sessão, o pregoeiro e a comissão deram boas vindas a todos 
os presentes, e agradeceu a participação das empresas interessadas e dos demais presentes no 
certame e declarou que não mais serão admitidos novos proponentes. Logo em seguida deu-se 
início ao recebimento do credenciamento dos representantes das empresas presentes. Logo após, 
o pregoeiro e os membros passaram a verificar os documentos de credenciamento das empresas 
presentes, após análise, o pregoeiro informa abaixo as empresas credenciadas: 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 
ROBERTO GOYA - ME CNPJ: 24.258.921/0001-17 Marcia Viana Goya 

CPF: 622.639.193-68 

N. DA S. LIMA - ME CNPJ: 17.633.036/0001-05 Josué Alves Gomes 
CPF: 614.792.762-00 

M A DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, 
COMÉRCIO & SERVIÇO EIRELI-EPP 

CNPJ: 28.583.196/0001-03 Marco Antonio de Oliveira 
CPF: 821.346.931-34 

GYN DISTRIBUIÇÃO & SERVIÇOS EIRELI -
EPP 

CNPJ: 28.555.988/0001-74 Vithor Alberto Nunes 
CPF: 004.893.641-36 

MJ COMERCIAL LTDA CNPJ: 21.348.472/0001-00 Miguel dos Santos Barros Neto 
CPF: 723.454.541-72 

W DOS SANTOS INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 17.554.162/0001-74 Wanderson dos Santos 
CPF: 773.909.252-87 

ORGANIZAÇÕES FERNANDES LTDA - EPP CNPJ: 04.149.770/0001-51 João Fernandes da Silva Neto 
CPF: 896.958.602-49 

JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI CNPJ: 19.488.746/0001-14 Antonia Santos Sousa 
CPF: 292.503.742-91 

Ato contínuo passou ao recebimento dos envelopes -“PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”. O 
Pregoeiro esclarece que será aberto inicialmente o envelope contendo a Proposta de Preço, cujos 
documentos serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos 
participantes presentes e esclareceu ainda que o procedimento será realizado levando-se em 
consideração o menor preço por Item. Informa aos representantes das empresas e os demais 
presentes que haverá o lançamento de preços no sistema pela equipe de apoio para classificação 
das propostas. Dando prosseguimento, o pregoeiro dá inicio a etapa de lances e negociações de 
preços. Em seguida a empresa: MJ COMERCIAL LTDA registra que cotou os itens 27, 40, 41, 43, 
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59, 67, 68, 90, 135 de forma errada. Assim como também a empresa JOÃO VICTOR SOUSA 
LOPES EIRELI cotou o item 82, 101, 135 de forma errada. Empresa ROBERTO GOYA – ME cotou 

o item 182 de forma errada. Ato contínuo, o pregoeiro suspende o certame às 14h:00min ficando 

acordado retornar a sessão no dia 02 de abril de 2018 às 08h:00min para abertura julgamento de 

habilitação e resultado. Ato contínuo, às 08h:00min do dia 02 de abril de 2018, reaberta a sessão 

dando seguimento, constata o comparecimento de todas as empresas participantes do certame. Em 

seguida o pregoeiro e a equipe de apoio passa para análise dos envelopes de habilitação, após a 
verificação foi constatado que as empresas estão APTAS, estando HABILITADAS e classificadas 
em conformidade com o solicitado no edital. Na sequência, e proclamado o resultado do 
julgamento foi divulgado o prazo para as mesmas apresentarem sua planilha de preço final, 
sendo estipulado o prazo de 48h00 (quarenta e oito horas). Ficaram declaradas como vencedoras 
as empresas: ROBERTO GOYA - ME, CNPJ: 24.258.921/0001-17, com valor global previsto 
estimado de R$ 651.008,15 (Seiscentos e cinquenta e um mil, oito reais, quinze centavos); 
empresa: N. DA S. LIMA - ME, CNPJ: 17.633.036/0001-05 com valor global previsto estimado de 
R$ 898.538,50 (Oitocentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais, cinquenta reais); 
empresa: M A DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SERVIÇO EIRELI-EPP, 

CNPJ: 28.583.196/0001-03 com valor global previsto estimado de R$ 857.194,22 (Oitocentos e 
cinquenta e sete mil, cento e noventa e quatro reais, vinte dois centavos); empresa: GYN 

DISTRIBUIÇÃO & SERVIÇOS EIRELI –EPP, CNPJ: 28.555.988/0001-74 com valor global 
previsto estimado de R$ 702.941,95 (Setecentos e dois mil, novecentos e quarenta e um reais, 
noventa e cinco centavos); empresa: MJ COMERCIAL LTDA, CPNJ: 21.348.472/0001-00    com 
valor global previsto estimado de R$ 394.298,58 (Trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e 
noventa e  oito reais, cinquenta e oito centavos); empresa: ORGANIZAÇÕES FERNANDES 

LTDA – EPP, CNPJ: 04.149.770/0001-51, com valor global previsto estimado de R$ 1.264.880,00 
(Hum milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais) e a empresa: JOÃO 

VICTOR SOUSA LOPES EIRELI, CNPJ: 19.488.746/0001-14, com valor global previsto estimado 
de R$ 774.318,20 (Setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais, vinte centavos). O 
pregoeiro indagou a todos quanto à manifestação de interposição de recurso, e nada foi 
declarado. Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada a presente reunião, 
e para constar, lavrei apresente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, 
______________________________ (Soraia da Silva Lima), Secretária desta reunião, que a 
subscrevi. Este certame finalizou 09h25min do dia 02/04/2018.>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>. 

 
 

 

 

Wilmar Marinho Lima 

Pregoeiro 

Port. nº. 010/2017-GAB 
 

Membros da Equipe de apoio: 

 
 

 

   _____________________________________________                            __________________________________________ 

                       Janaina Sampaio da Cruz                                                 Soraia da Silva Lima 

               Membro da Equipe de apoio                                            Membro da Equipe de apoio                                     

 
 

Empresas: 
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ROBERTO GOYA – ME 

CNPJ: 24.258.921/0001-17 

 

 

 

_____________________________________________ 

N. DA S. LIMA – ME 

CNPJ: 17.633.036/0001-05 

                                   

 

 

____________________________________________________________ 

M A DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SERVIÇO EIRELI-EPP 

CNPJ: 28.583.196/0001-03 

 

 

 

_________________________________________ 

GYN DISTRIBUIÇÃO & SERVIÇOS EIRELI –EPP 

CNPJ: 28.555.988/0001-74 

 

 

 

__________________________________________ 

MJ COMERCIAL LTDA,  

CPNJ: 21.348.472/0001-00 

 

 

________________________________ 
W DOS SANTOS INFORMÁTICA LTDA-ME 

CNPJ: 17.554.162/0001-74 

 

 

 

_________________________________________ 

ORGANIZAÇÕES FERNANDES LTDA – EPP 

 CNPJ: 04.149.770/0001-51 

 

 

________________________________ 
JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI 

 CNPJ: 19.488.746/0001-14 
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ATA DA REUNIÃO DE CONVOCAÇÃO PROCEDIMENTO DO PROCESSO LICITATORIO 
N° 029/2018 

 MODALIDDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 
 

Às 09h00min horas (horário de Local) do dia 25 (vinte e cinco) de Abril de 2018 (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 (Soraia da Silva Lima e 
Janaina Sampaio da Cruz), designados pela Portaria nº. 010/2017-GAB, de 02 (dois) de janeiro de 2017 
(dois mil e dezessete), para a condução dos procedimentos administrativos relativo ao PREGÃO 
PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM de nº. 025/2018, destinado á CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇO DE XEROX EM 

GERAL, PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, para serem utilizados no 
exercício financeiro de 2018, conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação foi publicado no 
Diário Oficial da União, seção 3, nº 50, na Imprensa Oficial do Estado Pará, n° 33577, jornal de grande 
circulação na região Diário do Pará ambos em 14/03/2018 o competente aviso foi publicado ainda no 
quadro de avisos desta Prefeitura, Polícia Federal, Ministério Público do Estado do Pará, Ministério 
Público Federal e Câmara Municipal de Redenção, TV SBT, ambos em 16 de março de 2018. O Edital 
do presente certame encontra-se disponível no site do município www.redencao.pa.gov.br. O 
PREGOEIRO deu inicio a sessão, baseado na decisão e aviso de convocação das empresas, constatou o 
comparecimento da empresa sendo a segunda colocada: M A DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, 

COMÉRCIO & SERVIÇO EIRELI-EPP que manifestou interesse em vender conforme declaração em 
anexo para este município. Assim, vislumbra-se maior economicidade e melhor atendimento ao 
interesse público, adjudicou-se o ITEM Nº 132 DO EDITAL PAPEL A4, 210X297MM 75 GR) conforme 
edital. O qual o preço ficará estipulado R$ 182,00 (CENTO E OITENTA E DOIS REAIS) unitário 
(caixa), respeitando, sempre a competitividade, melhor preço comparado a cotação prévia realizada 
pelo departamento de compras desta prefeitura. Ressalte-se por fim, que será aberto procedimento 
administrativo próprio para apurar e eventualmente aplicar as sanções cabíveis a empresa que 
descumpriu com a obrigação assumida com esta municipalidade. Dando continuidade, o pregoeiro 
declarou a empresa vencedora, M A DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & 

SERVIÇO EIRELI-EPP, com valor previsto estimado de R$ 1.483.300,00 (hum milhão quatrocentos e 
oitenta e três mil e trezentos reais). O pregoeiro indagou aos presentes quanto à intenção de 
interposição de recursos, ninguém se manifestou. Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro, 
declarou encerrada a presente reunião às 11h55min do dia 25 de abril de 2018, e para constar, lavrei 
apresente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, _________________ (Soraia da 
Silva Lima), Secretário desta reunião, que a subscrevi. 

 
 
 

WILMAR MARINHO LIMA  
Pregoeiro  

Port. N° 010/2017 - GAB 
 

Membros da Equipe de apoio: 
 
 
 

 

                                     Soraia da Silva Lima                                Janaina Sampaio da Cruz 
                             Membro                                                               Membro 
Empresa: 
 

 
_______________________________________ 

M A DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SERVIÇO EIRELI-EPP 
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