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 ATA DE REALIZAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 
 

Às 09h00min horas (horário Local) do dia 02 (dois) de Março de 2018 (dois mil e Dezoito), na extensão 

da Prefeitura Municipal de Redenção, na sala da Comissão Permanente de Licitação, reuniram-se o 

pregoeiro, Wilmar Marinho Lima, e sua 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 relativo ao PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR 

ITEM de nº. 014/2018, destinado á: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, no exercício financeiro 2018, conforme edital e seus anexos. O 

aviso de licitação foi publicado com o n° 33560, na IOEPA (Imprensa Oficial do Estado), protocolo nº 

280373, Diário Oficial da União, seção 3, nº 33, e no Diário do Pará, ambos no dia 19 de fevereiro de 

2018 e ainda foi publicado no quadro de avisos desta Prefeitura, Câmara Municipal, Ministério Público, 

Ministério Público Federal, OAB-PA, TV Cidade Sul do Pará Ltda, correspondentes ao dia 20/02/2018. 

Sendo disponível gratuitamente no site do munícipio www.redencao.pa.gov.br no link licitações. 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, 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. Constata o comparecimento das 

empresas interessadas: Miranda e Teixeira Ltda CNPJ: 04.499.811/0001-30; Motobrás Motores Ltda 

CNPJ: 04.854.089/0001-04 e; Fermacon Materiais P/ Construção Eireli – EPP CNPJ: 

20.292.434/0001-10. Inicialmente, tudo em conformidade com as disposições contidas no Edital. Dando 

prosseguimento, deu-se início a fase de credenciamento bem como recebeu a documentação para o 

credenciamento dos representantes das referidas empresas presentes, analisados e foram vistados por 

todos.  Após análise dos documentos, o pregoeiro declarou todas as empresas CREDENCIADAS: 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 
Miranda e Teixeira Ltda CNPJ: 

04.499.811/0001-30 
Leigmar Carvalho 

Miranda 
CPF: 549.629.351-00 

Motobrás Motores Ltda CNPJ: 
04.854.089/0001-04 

Fernando Antonio 
Bontempo 

CPF: 165.307.641-00 

Fermacon Materiais P/ Construção Eireli 

 – EPP 

CNPJ: 
20.292.434/0001-10 

Hailton Lima Gomes 
CPF: 623.672.182-34 

Dando continuidade passa-se ao recebimento dos envelopes -“PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO” 

sendo aberto primeiramente o envelope contendo a Proposta Comercial, que estar em conformidade com 

as exigências do presente edital. Em seguida procedeu-se a abertura do envelope contendo a proposta de 

preço da empresa participante, posteriormente foi lançada no sistema pela equipe de apoio. Ato contínuo, 

o pregoeiro ainda esclarece que o procedimento será realizado levando-se em consideração o menor preço 

por item e que a entrega do item licitado será de acordo com solicitação e conveniência das Secretarias 

Municipais requisitantes e que o pagamento está atrelado à entrega do mesmo. Iniciou-se a análise das 

propostas de preços apresentadas pelos licitantes, tendo como base de avaliação as determinações do 

edital. Logo em seguida não havendo nenhuma manifestação, fez-se a leitura em voz alta, do preço 

apresentado. O Pregoeiro indagou aos representantes das empresas sobre o desejo de negociação os 

participantes afirmaram positivamente, o qual foi apresentado os itens do edital. Ato contínuo, registra 
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 que após análise dos envelopes de habilitação, nas certidões de natureza tributaria apresentadas pelas 

empresas Miranda e Teixeira Ltda e Motobrás Motores Ltda foram consultados a regularidade fiscal 

estadual pela equipe de apoio, sendo constatadas REGULARES, consultas de regularidade junto a 

Secretaria Estadual da Fazenda do Pará anexadas ao processo; Tão logo foi feita a análise dos 

documentos de habilitação também da empresa Fermacon Materiais P/ Construção Eireli – EPP, 

constata que a mesma cumpriu com as exigências de edital,  estando todas as empresas Habilitadas na 

fase preliminar do certame. Ato contínuo, o pregoeiro suspende o certame às 14h:00min ficando 

acordado retornar a sessão no dia 05 de março de 2018 às 08h:00min para continuação da etapa de 

lances. Ato contínuo, às 08h:00min do dia 05 de março  de 2018, reaberta a sessão dando seguimento à 

etapa de lances, constata o comparecimento de todas as empresas participantes do certame. Logo após o 

pregoeiro suspende o certame às 12h:30 min para o horário de almoço, retomando os lances às 

14h:00min. Registra que a empresa Miranda e Teixeira Ltda cotou o item 138 de forma errada. Em 

seguida a empresa: Fermacon Materiais P/ Construção Eireli – EPP cotou o item 199 de forma errada. 

O pregoeiro informa aos representantes das empresas e os demais presentes que retornará a sessão às 

09h:00min do dia 05 de março de 2018 dando sequencia a etapa de lances. Ato contínuo, às 18h05min o 

pregoeiro sobrestá o certame licitatório, ficando seu reinicio para as 08h00min do dia 06 de março 

de 2018. Ato contínuo, aos seis dias do mês de março de 2018 as 08h00min, o pregoeiro e a equipe de 

apoio verificam a presença de todos os licitantes para continuidade do certame, segue etapa de lances, 

registra que a empresa: Motobrás Motores Ltda cotou os itens 217, 299, 346, 375, 376, 377, 378, 380, 

387, 395, 432, 523, 524, 528, 578, 605, 703, 705, 781, 796, 797, 891, 1681, 1696, 2020 de forma errada e 

também os itens 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085 2086 foram cotados com a marca errada. Tão 

logo o pregoeiro suspende a sessão às 11h:45min para intervalo de almoço, ficando acordado retomar a 

etapa de lances às 14h:00min. Ato contínuo, dia 06 de março de 2018 às 14h:00min, o pregoeiro e a 

equipe de apoio verificam a presença de todos os licitantes para continuidade do certame, segue etapa de 

lances. Registra que os itens 781 e 783 foram negociados sendo todas as cores básicas exceto às 

metalizadas. Ato contínuo, às 18h00min o pregoeiro sobrestá o certame licitatório, ficando seu 

reinicio para as 08h00min do dia 07 de março de 2018. Ato contínuo, aos sete dias do mês de março 

de 2018 as 08h00min, o pregoeiro e a equipe de apoio verificam a presença de todos os licitantes para 

continuidade do certame, segue etapa de lances; No decorrer da etapa de lances registra que os itens 1.408 

e 1.409 serão entregues o piso nas especificações 45X45. Em seguida a empresa Fermacon Materiais P/ 

Construção Eireli – EPP cotou o item 1.533 de forma errada. Ato contínuo, o pregoeiro suspende a 

sessão às 11h:50min para intervalo de almoço, ficando acordado retomar a etapa de lances às 14h:00min. 

Ato contínuo, dia 07 de março de 2018 às 14h:00min, o pregoeiro e a equipe de apoio verificam a 

presença de todos os licitantes para continuidade do certame, segue etapa de lances. Ato contínuo, sendo 

assim o pregoeiro resolve ADJUDICAR o objeto do certame para as empresas vencedoras, conforme 

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

economicidade. Ato contínuo, a empresa: Miranda e Teixeira Ltda, CNPJ: 04.499.811/0001-30, foi 

vencedora dos itens, perfazendo um valor total global previsto e estimado de R$ 1.948.684,26 (Hum 

milhão novecentos e quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos); 

empresa: Motobrás Motores Ltda, CNPJ: 04.854.089/0001-04, foi vencedora dos itens, perfazendo um 

valor total global previsto e estimado de R$ 5.099.937,83 (Cinco milhões noventa e nove mil novecentos 

e trinta e sete reais e oitenta e três centavos); e a empresa: Fermacon Materiais P/ Construção Eireli – 

EPP CNPJ: 20.292.434/0001-10, foi vencedora dos itens, perfazendo um valor total global previsto e 

estimado de R$ 1.841.724,27 (Hum milhão oitocentos e quarenta e um mil setecentos e vinte quatro reais 

e vinte e sete centavos). Consultado os representantes das empresas licitantes 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 no dia sete de março do ano de dois mil e dezoito (07/03/2018) as 18h:50min (Horário Local). 
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 Eu, _________________ Soraia da Silva Lima lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido 

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

lavratura do mesmo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
WILMAR MARINHO LIMA 

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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MOTOBRAS MOTORES LTDA 

 
 
 
 

FERMACON MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP 
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