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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 042/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 
 

Às 09h00min (horário Local) do dia vinte e seis de abril de 2018, 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 (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 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM de nº. 035/2018, destinado a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EM 

ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, conforme edital e seus 

anexos. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União, seção 3, nº 71, pagina nº 199 na 

Imprensa Oficial do Estado Pará, n° 33411, Protocolo de nº 301344, pagina nº 65 e no Diário do Pará B-8 

ambos na data de 13 de abril de 2018, o competente aviso foi publicado ainda no quadro de avisos desta 

Prefeitura, OAB, Ministério Público Federal do Pará, Ministério Público do Estado do Pará, TCM, Site do 

Município, Câmara Municipal de Redenção ambos em 16 de abril de 2018. O Edital do presente certame foi 

enviado pelo e-mail: licitação@redencao.pa.gov.br para as empresas: N.DA.S LIMA-ME, para o e-mail: 

josuexerox@hotmail.com, VITORIA INFORMATICA, para o e-mail: vitória_equip@hotmail.com, OBM 

INFORMÁTICA LTDA, pelo e-mail: omir29@hotmail.com, ROMA EQUIPAMENTO DE 

INFORMATICA, para o e-mail: romacomprasroma@hotmail.com, LAVOR COMERCIO DE 

IMPORTADOS LTDA, para o e-mail: lavorlicitacao@gmail.com, RICHARDE AMORIM DA SILVA –

ME, para o e-mail: 3rdistribuidora2016@gmail.com. O pregoeiro deu boas vindas a todos os presentes e 

agradeceu a participação das empresas interessadas e dos demais presentes no certame, ensejo em que fez a 

apresentação do grupo condutor dos trabalhos e fez uma explanação no que diz respeito à Legislação 

vigente, lei 10.520, de 17 de julho de 2002.  Registra a presença Sra. Maria do Rosário Barroso Teixeira 

representando a Secretaria Municipal de Educação. 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, informa abaixo as 

empresas credenciadas:  

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 
W. DOS SANTOS INFORMÁTICA LTDA – ME CNPJ: 17.554.162/0001-74 Marcos César Moreira Dias 

CPF: 282.167.412-00 

RICHARDE AMORIM DA SILVA – ME CNPJ: 25.532.098/0001-59 Wender Gomes de Oliveira 
CPF: 005.958.181-61 

V. N MONTE CARLO COMÉRCIO 
REPRESENTAÇÃO LTDA – ME  

CNPJ: 03.642.215/0001-71 Vithor Alberto Nunes 
CPF: 004.893.641-36 

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

M. A. DE OLIVEIRA REPRES. COM. & 
SERVIÇO EIRELLI 

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

UNIVERSAL PRINT COMÉRCIO E SERV. DE 
INFORMÁTICA LTDA 

CNPJ: 09.565.049/0001-66 Roberto dos Santos Machado 
CPF: 004.201.221-09 

RJ INFORMATICA EIRELI - ME CNPJ: 14.742.638/0001-02 Jates Pereira de Sousa 
CPF: 016.598.961-00 

OMIR BARBOSA LIMA E CIA LTDA CNPJ: 02.975.086/0001-01 Omir Barbosa Lima 
CPF: 294.940.871-00 

GYN DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -EPP CNPJ: 28.555.988/0001-74 Márcio Oliveira Lessa 
CPF: 577.094.592/0001-74 

PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELLI – EPP CNPJ: 09.097.727/0001-03 Lucas Ferreira Sirley de 
Paula 

CPF: 033.384.321-51 
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Dando continuidade, passa-se ao recebimento dos envelopes -“PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”. 

Ato contínuo o pregoeiro esclarece que serão abertos inicialmente os envelopes contendo Proposta de Preços, 

cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos participantes 

que o desejarem; esclareceu ainda que o procedimento seja realizado levando-se em consideração o menor 

preço por Item; as empresas citadas acima apresentaram suas propostas conforme solicitado no edital, 

considerada aprovada pela equipe de apoio, fazendo-se em seguida a leitura em voz alta e declinando os 

preços ofertados. O pregoeiro orienta a equipe de apoio para lançamento das propostas em sistema. Dando 

continuidade ao ato, de imediato o Pregoeiro indagou aos representantes das empresas sobre o desejo de 

participar da fase de etapa de lances e negociação dos preços por ele ofertados. Assim procedeu ao certame, 

conforme dados lançados no “QUADRO DEMONSTRATIVO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

NO SISTEMA”, os quais estão anexos no histórico da sessão. Ato contínuo, o pregoeiro dá início à etapa de 

lances, momento em que o representante da empresa GYN DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP 

manifesta que a empresa OMIR BARBOSA LIMA E CIA LTDA apresentou carta proposta com duas casas 

decimais a mais, sendo que o item do Edital consta que será desclassificado, entretanto o pregoeiro decide 

manter a empresa pelo critério da ampla competitividade, sendo assim prossegue a etapa de lances. Foi 

suspenso o certame para almoço, sendo reiniciado ás 14h00min para prosseguir com a etapa de lance e 

negociações de preços. Ato contínuo, às 14h:00min foi reaberta a sessão dando seguimento ao certame. Em 

seguida a empresa: M. A. DE OLIVEIRA REPRES. COM. & SERVIÇO EIRELLI, registra que cotou os 

itens 6, 7, 14, 15, 26, 40, 47, 48, 67, 90, 137, 205 de forma errada. Assim como também a empresa: V. N 

MONTE CARLO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA – ME cotou os itens 14, 22 de forma errada. 

Empresa GYN DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP cotou o item 22 de forma errada. Assim 

como também a empresa: UNIVERSAL PRINT COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA cotou 

o item 24 de forma errada. Empresa RJ INFORMATICA EIRELI – ME cotou os itens 41, 81, 205 de 

forma errada. Empresa OMIR BARBOSA LIMA E CIA LTDA cotou os itens 47, 201 de forma errada. 

Empresa RICHARDE AMORIM DA SILVA – ME cotou os itens 41, 80, 205 de forma errada. 

Empresa N. DA S. LIMA – ME cotou o item 67 de forma errada. Empresa W. DOS SANTOS 

INFORMÁTICA LTDA – ME cotou o item 173 de forma errada. Ato contínuo, o pregoeiro suspende o 

certame às 17h:30min ficando acordado retornar a sessão no dia 27 de abril de 2018 às 08h:00min para 

prosseguir etapa de lances, abertura julgamento de habilitação e resultado. Ato contínuo, às 08h:00min do 

dia 27 de abril de 2018, reaberta a sessão dando seguimento, constata o comparecimento das empresas, com 

exceção da empresa PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELLI – EPP que desistiu e abandonou o certame. Em 

seguida o pregoeiro e a equipe de apoio continuam a etapa de lances. Após etapa de lances e negociação com 

o pregoeiro foi autorizado à abertura do envelope de habilitação da empresa vencedora e assim 

sucessivamente com cada empresa vencedora dos itens seguintes. Concluindo a sessão e sendo habilitadas as 

empresas participantes, o pregoeiro declara vencedoras e adjudica os objetos a elas, sendo as empresas: N. 

DA S. LIMA - ME com valor previsto estimado de R$ 1.016.849,80 (Hum milhão dezesseis mil oitocentos e 

quarenta e nove reais e oitenta centavos); W. DOS SANTOS INFORMÁTICA LTDA – ME com valor previsto 

estimado de R$ 1.256.989,80 (Hum milhão duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e nove reais 

e oitenta centavos); RICHARDE AMORIM DA SILVA – ME com valor previsto estimado de R$ 356.786,50 

(Trezentos e cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos); OMIR BARBOSA 

LIMA E CIA LTDA com valor previsto estimado de R$ 796.879,61 (Setecentos e noventa e seis mil 

oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos); V. N MONTE CARLO COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÃO LTDA – ME com valor previsto estimado de R$ 2.205.775,80 (Dois milhões duzentos e 

cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos); M. A. DE OLIVEIRA REPRES. COM. & 

SERVIÇO EIRELLI com valor previsto estimado de R$ 834.011,95 (Oitocentos e trinta e quatro mil onze 

reais e noventa e cinco centavos); UNIVERSAL PRINT COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA com 

valor previsto estimado de R$ 2.526.643,50 (Dois milhões quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e quarenta 

e três reais e cinquenta centavos); RJ INFORMATICA EIRELI - ME com valor previsto estimado de R$ 

553.468,00 (Quinhentos e cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e oito reais); GYN DISTRIBUIÇÃO E 

SERVIÇOS EIRELI -EPP com valor previsto estimado de R$ 207.158,00 (Duzentos e sete mil cento e 
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cinquenta e oito 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 10h:35min do dia 27 de abril de 2018, 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 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
 

 

 

 

Valdeon Alves Chaves 

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                                                                                          
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