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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO N° 034/2018 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018 

Às 09h00min horas (horário Local) do dia 11 (onze) de abril 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 a equipe de apoio (Janaina Sampaio da Cruz e 
Letícia Barbosa da Silva), 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. 029/2018, destinado à Contratação de Empresa para Fornecimento de 
Materiais de Refrigeração, Peças, Serviços, Manutenção em Centrais de Ar, Freezer, Bebedouros e 
Geladeiras, para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme 
edital e seus anexos. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União, seção 3, nº 57, no 
IOEPA, publicação de nº 33584 e protocolo 293956 e Diário do Pará caderno B12, ambos em 23 de 
março de 2018 e ainda fora publicado no quadro de avisos desta Prefeitura, Ministério Público do 
Estado do Pará e Câmara Municipal de Redenção, ambos em 28 de março de 2018. O Edital do 
presente certame esta disponível no site: 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, 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. 
Dando início a sessão, o pregoeiro e a equipe de apoio, deram boas vindas a todos os presentes, 
estando presente a Coordenadora de Licitações da Secretaria Municipal de Educação Senhora Maria 
do Rosário Barroso Teixeira.  Logo em seguida deu-se início ao recebimento do credenciamento dos 
representantes das empresas presentes. Após, o pregoeiro e os membros passaram a verificar os 
documentos de credenciamento das empresas presentes, após analise, declarando as credenciadas: 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 
M R da Silva & Cia Ltda – ME  CNPJ: 15.771.869/0001-07 Deusmar Franco da Silva 

CPF: 293.495.162-68 

Ar Clima Comércio e Serviços de Refrigeração 
LTDA 

CNPJ: 17.306.559/0001-47 Maria Silvania Távora Souza 
Lima 

CPF: 462.569.032-34 

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. Após a finalização dos lances, o 
pregoeiro e a equipe de apoio passa para análise dos envelopes de habilitação, após a verificação foi 
constatado que a empresa M R da Silva & Cia Ltda – ME não apresentou Balanço Patrimonial e que 
em se tratando de M.E. e E.P.P. o mesmo apenas será exigido no ato da assinatura do contrato 

nos termos do decreto 8.538/2015. Sendo assim as empresas estão APTAS, estando HABILITADAS 
e classificadas em conformidade com o solicitado no edital. Ato contínuo, o pregoeiro suspende o 

http://www.redencao.pa.gov.br/


 

 

 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPÍO DE REDENÇÃO 

 

 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

certame às 12h:00min ficando acordado retornar a sessão às 13h:30min da mesma data para 
continuação da etapa de lances. Às 13h: 30min, reaberta a sessão dando seguimento à etapa de 
lances, constata o comparecimento de todas as empresas participantes do CERTAME, segue etapa de 
lances, segue relatório em anexo. Na sequência, e proclamado o resultado do julgamento foi 
divulgado o prazo para as mesmas apresentarem sua proposta de preço final (preços realinhados), 
sendo estipulado o prazo de 48h00 (quarenta e oito horas). Registra ainda que ao final do certame a 
empresa M R da Silva & Cia Ltda-ME apresentou o Balanço Patrimonial. Foram declaradas como 
vencedoras as empresas: Ar Clima Comércio e Serviços de Refrigeração LTDA, com valor total de 
previsto e estimado de R$ 1.972.149,87 (Um milhão e novecentos e setenta e dois mil cento e 
quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) e a empresa: M R da Silva & Cia Ltda-ME, com valor 
total de previsto e estimado de R$ 1.767.376,95 (Um milhão setecentos e sessenta e sete mil 
trezentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos). 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 15h47min do dia 11 de abril de 2018, 
e para constar, lavrei apresente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, 
__________________________ (Janaina Sampaio da Cruz), Secretária desta reunião, que a subscrevi 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
 

 
 

Wilmar Marinho Lima 
Port. n° 010/2017-GAB 
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