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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2018 
 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018 

 

Às nove horas, do dia dez de julho 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 (Janaina Sampaio da Cruz e Soraia da Silva Lima), designados pela portaria nº. 010/2017-GAB, 

de 02 de janeiro de 2017, para a condução dos procedimentos administrativos relativos ao PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 066/2018, PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM Nº 050/2018, 

destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS, 

SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE 

BRINQUEDOS DE PULA-PULA E EQUIPAMENTOS INFLÁVEIS INFANTIS EM ATENDIMENTO 

AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação fora 

publicado no Diário Oficial da União, seção 3, Nº 124, pág. 287, no dia 29 de junho de 208; Diário do Pará B8 e 

FAMEP – Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 2014 ambos na data de 28 de Junho 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 

28 de Junho de 2018, sendo disponível no site: www.redencao.pa.gov.br. Dando início a sessão, o pregoeiro e a 

equipe de apoio, deram boas vindas a todos os presentes. Registra a presença dos senhores Ronilson de Souza 

Freitas, RG nº 3192286 PC/PA e o Tiago Vinicius Moreira Venâncio portador do RG nº 90376 MTE/PA, 

representantes da Secretaria Municipal de Educação. 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.  Logo em seguida deu-se início ao recebimento dos credenciamentos 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 
MARIA APARECIDA LEITE VIEIRA.  CNPJ: 11.379.074/0001-05 Adevilson Chaves de Sousa 

CPF: 722.234.302-44 

TALHER DE PRATA RESTAURANTE COMERCIO 
LTDA – ME.  

CNPJ: 09.688.778/0001-00 Katiana Luardes Barbosa 
CPF: 669.648.072-04 

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. Ato contínuo, foi autorizado a abertura do envelope de habilitação da empresa, que após análise da 

documentação apresentada, constata que a empresa TALHER DE PRATA RESTAURANTE COMERCIO LTDA 

– ME  apresentou a certidão de regularidade estadual vencida, em se tratando de M.E. e E.P.P. nos termos do 

edital, conforme item 9.2, havendo alguma restrição na documentação de Regularidade Fiscal apresentada pelo 

licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a ele fica assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o mesmo for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, considerando as demais exigências cumpridas conforme solicitação do 

edital, sendo assim declarada HABILITADA na fase preliminar do certame. Ato contínuo, segue etapa de lances, 

em sequência foi autorizado a abertura do envelope de habilitação da empresa MARIA APARECIDA LEITE 

VIEIRA, sendo que a mesma cumpriu com todas as exigências do edital, assim declarada HABILITADA na fase 

preliminar do certame. Registra que a empresa TALHER DE PRATA RESTAURANTE COMERCIO LTDA – ME 

se compromete a atender a administração pública para que não venham a causar nenhum prejuízo na prestação 

de serviços ao município. Ato contínuo, ressalva que o item 13 será atendido na referência 0.80 X 1.50 mts pela 
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empresa MARIA APARECIDA LEITE VIEIRA. Logo após constata que a empresa TALHER DE PRATA 

RESTAURANTE COMERCIO LTDA – ME manifesta que cotou o item 27, 28, 37 de forma errada. Na sequência, 

e proclamado o resultado do julgamento foi divulgado o prazo para as mesmas apresentarem suas planilhas de 

preços finais, sendo estipulado o prazo de 48h00 (quarenta e oito horas). Ficaram declaradas como vencedoras as 

empresas: MARIA APARECIDA LEITE VIEIRA, com valor previsto estimado de R$ 1.617.452,00 (Hum milhão 

seiscentos e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) e a empresa: TALHER DE PRATA 

RESTAURANTE COMERCIO LTDA – ME, com valor previsto e estimado de R$ 602.474,00 (seiscentos e dois mil 

quatrocentos e setenta e quatro 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 14h00min do dia 10 de julho 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. 
 

 
 

Wilmar Marinho Lima 
Pregoeiro 

Port. n° 010/2017 
Membros da Equipe de apoio: 
 

     
 
                 

Soraia da Silva Lima              Janaina Sampaio da Cruz 
                            Membro                                         Membro 

 

 

 Ronilson de Souza Freitas                                                    Tiago Vinicius Moreira Venâncio 
Secretaria Municipal de Educação                                                                             Secretaria Municipal de Educação 
 
 
Empresas:  

 
 

MARIA APARECIDA VIEIRA & CIA LTDA – ME  

 
 
 
 

TALHER DE PRATA RESTAURANTE COMERCIO LTDA – ME 
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