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 ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 033/2018 
 MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 

Às nove horas (horário local) do dia dez 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, Valdeon Alves Chaves, e a equipe de apoio Soraia da 
Silva Lima e Janaina Sampaio da Cruz, 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 033/2018, Pregão Presencial de nº 

028/2018 do Tipo Menor Preço por Item, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MADEIRAMENTO EM GERAL, MDF E COMPENSADO 
EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, 
conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação foi publicado com o n° 33584 na IOEPA 
(Imprensa Oficial do Estado), protocolo nº 293956, Diário Oficial da União, seção 3, nº 474, 
e no Diário do Pará – caderno B12, ambos no dia 23/03/2018 e os avisos foram publicados 
no quadro de avisos desta Prefeitura, Ministério Público do Estado do Pará, Ministério 

Público Federal e Câmara Municipal de Redenção, TV SBT, ambos na data de 28/03/2018, e 
disponível para qualquer cidadão no site oficial 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 
FORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME. 
CNPJ: 34.913.103/0001-64 Antônio Josemar Rodrigues 

Pereira 

CPF: 398.160.522-53 
PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA - ME CNPJ: 09.552.378/0001-72 Fernandes Higino Soares 

CPF: 053.738.876-17 

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 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: FORTE COMÉRCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ: 34.913.103/0001-64, com valor global 
previsto estimado de R$ 456.980,00 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta 
reais); e a empresa: PLASTICOS AMAZONAS LTDA - ME, CNPJ: 09.552.378/0001-72 com 
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 valor global previsto estimado de R$ 384.841,55 (Trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e 

quarenta e um reais, cinquenta e cinco centavos). O pregoeiro indagou aos presentes quanto 
à manifestação de interposição de recurso, ninguém se manifestou. Nada mais havendo a 
ser tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei a 
presente Ata que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, ___________________ 
(Soraia da Silva Lima), Secretária desta reunião, que a subscrevi.  
 

 
 
 

Valdeon Alves Chaves 
Pregoeiro 

Port. n° 010/2017-GAB 

 
 
Membros da Equipe de apoio: 
 
 
 
 
 

                 Soraia da Silva Lima                                                                                              Janaina Sampaio da Cruz 
         Membro equipe de apoio                                                                                                Membro equipe de apoio                                    
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