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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2018 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 
 Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil dezoito às 09h00min (horário de local), na extensão 

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, de 02 de Janeiro de 2017, para a condução dos procedimentos administrativos 

relativo ao PROCESSO LICITATORIO N° 007/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR 

PREÇO POR HORAS VÔO de Nº 005/2018, destinado a Contratação de Pessoa Jurídica para 

Prestação de Serviços Horas Voos de Aeronaves Monomotor e Bimotor, conforme edital e seus 

anexos, para atender a Secretaria Municipal de Administração. O aviso de licitação foi publicado no Diário 

Oficial da União, n° 17 seção 3, Diário Oficial do Estado do Pará IOEPA nº 33544, em jornal de grande 

circulação na região Diário do Pará ambos em 24 de janeiro de 2018, e no quadro de avisos desta Prefeitura 

em 30 de janeiro de 2018, Ministério Público Federal em 01 de fevereiro 2018, Câmara Municipal de 

Redenção, TV SBT, Ministério Público do Estado do Pará ambos em 02 de fevereiro 2018. O referido edital 

encontra-se disponível gratuitamente no site desta Prefeitura Municipal de Redenção: 

www.redencao.pa.gov.br. O Pregoeiro abriu a sessão pública, deu boas vindas a todos e agradeceu a 

participação da empresa interessada, ensejo em que fez a apresentação do grupo condutor dos trabalhos e 

uma explanação no que diz respeito à Legislação vigente, lei 10.520/2002. Em seguida deu-se início ao 

recebimento do credenciamento do representante da empresa presente, momento em que o pregoeiro e a 

equipe de apoio passaram a verificar o credenciamento da mesma. Logo após o pregoeiro DECLARA a 

empresa abaixo encontra se credenciada: 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 
PEMA – PEREIRA MACHADO TÁXI AÉREO 

LTDA 

CNPJ: 04.622.892/0001-13 Sebastião Machado de 
Oliveira 

CPF: 380.621.862-53 
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, a equipe de apoio e pelo participante, esclareceu 

ainda que o procedimento será realizado levando-se em consideração o TIPO MENOR PREÇO POR 

HORAS VOO que a prestação dos serviços licitados será de acordo com solicitação e conveniência da 

secretaria Municipal de Administração, cabendo ainda à negociação diretamente com o proponente para 

que seja obtido preço melhor. Concluída esta fase, procedeu-se a separação dos Itens na proposta escrita, 

para que assim procedesse com a negociação direta caso houvesse interesse do participante, os quais estão 

declinados abaixo: 
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Razão social ITENS N° do item/discriminação Valor da 

Proposta 

Escrita Unitário  

Valor da 

Proposta Escrita 

Global 

PEMA – PEREIRA 
MACHADO TÁXI 

AÉREO LTDA 

01 I – 160 HORAS/VOO 

TIPO MONOMOTOR: 
R$ 2.500,00 

 

R$ 400.000,00 

02 II - 90 HORAS 

HORAS/VOO TIPO 

BIMOTOR: 

R$ 3.600,00 

 

R$ 324.000,00 

   VALOR TOTAL R$ 724.000,00 

Dando prosseguimento de imediato o pregoeiro convidou o representante para negociação de preço, o 

mesmo não tendo êxito, e analisando que o preço já esta compatível com o mercado, foi autorizada a 

abertura do envelope de habilitação da empresa PEMA – PEREIRA MACHADO TÁXI AÉREO LTDA 

CNPJ: 04.622.892/0001-13 para verificação dos documentos em sequência a mesma estando 

habilitada, assim o pregoeiro resolve ADJUDICA o objeto do certame para a empresa vencedora, 

conforme classificação final dos itens que segue em anexo ao referido pregão presencial, além do 

relatório de economicidade. Ato contínuo, a empresa PEMA – PEREIRA MACHADO TÁXI AÉREO 

LTDA CNPJ: 04.622.892/0001-13, foi vencedora deste certame com o valor global previsto e 

estimado de R$ 724.000,00 (Setecentos e vinte e quatro mil reais). Consultado o representante da 

empresa licitante como já mencionado e demais presentes, não houve manifestação de intenção de 

recurso. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo 

a relatar, deu-se por encerrada a reunião às onze horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de 

fevereiro do ano de dois mil e dezoito (09/02/2018) as 11h:45min (Horário Local). Eu, _______________ 

Janaina Sampaio da Cruz lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado 

conforme, segue assinado pelo pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a 

lavratura do mesmo. 

 
 

WILMAR MARINHO LIMA 
Pregoeiro 

Port. 010/2017 
                                       

Membros de equipe de apoio: 
 
                         

Janaina Sampaio da Cruz                                                                Soraia da Silva Lima  

                              Equipe de Apoio                                                                                      Equipe de Apoio                                             
 

Licitante: 

PEMA – PEREIRA MACHADO TÁXI AÉREO LTDA  
CNPJ: 04.622.892/0001-13 


		2018-03-13T11:48:43-0300
	Redenção PA 
	ATA




