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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2017 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 

 

Às nove horas (horário local) do dia quinze de janeiro 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 (Leticia 
Barbosa Ferreira e Soraia da Silva Lima – Membros Titulares), (Maria do Rosário Barroso 
Teixeira, Dinalva de Abreu Cavalcante e Ronilson de Souza Freitas (membros equipe de 
apoio) designados pela portaria nº. 010/2017-GAB, de dois de janeiro de dois mil e dezessete, 
para a condução dos procedimentos administrativos relativos ao Processo Licitatório nº 

138/2017, Pregão Presencial de nº 090/2017 do Tipo Menor Preço por Item, destinado à 
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios em Geral Perecível e 
não Perecível, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste 
município no preparo da Merenda Escolar, no exercício de 2018, conforme o edital e seus 
anexos. O pregoeiro informa que o processo licitatório em epigrafe, fora publicado nos meios 
de comunicação, Diário Oficial da União, seção três, pag. 204, na Imprensa Oficial do Estado 
do Pará (IOEPA) sob o protocolo de nº. 265694 ambos publicados em 28/12/2017 e no Diário 
do Pará publicado em 03/01/2018. O competente aviso foi publicado ainda no quadro de 
avisos desta Prefeitura, Polícia Federal, Ministério Público, Ministério Público Federal 
Câmara Municipal de Redenção, TV Record de Redenção, Rede TV,  TV Band, OAB - Ordem 
dos Advogados do Brasil, e TV Cidade Sul do Pará Ltda, ambos em 30/01/2017. O edital 
encontra-se disponível gratuitamente no site do Município www.redencao.pa.gov.br. Ato 
continuo, a equipe de apoio informa que foi convidado o Conselho Municipal de Merenda 
Escolar, através do memorando 002/2018-CPL, conforme segue anexo ao referido processo 
licitatório em epigrafe. Dando prosseguimento, a comissão de licitação verificou a presença 
do Controlador Interno Municipal o Sr. Sérgio Silva Tavares portador do RG nº 1495623 
SSP/PA; da Sr.ª Cleidimar Gomes da Silva (CAE – Conselho de Alimentação Escolar); Sr.ª 
Lucelina de Andrade Santiago portadora do RG nº. 1887563 SSP/PA (SEMED) e da Sr.ª 
Luciana Pereira de Souza portadora do RG nº 4527976 SSP/PA – Nutricionista SEMED. 
Dando início a sessão, o pregoeiro e a equipe de apoio, deram boas vindas a todos os 
presentes e declarou que não mais serão admitidos novos proponentes.  Logo em seguida 
deu-se início ao recebimento do credenciamento do representante das empresas presentes. 
Em seguida, o pregoeiro e os membros passaram a verificar os documentos de credenciamento 
das empresas presentes, após analise, o pregoeiro declarou as empresas credenciadas. O 
pregoeiro informa abaixo as empresas credenciadas: 

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

“DOCUMENTAÇÃO”.  O pregoeiro suspendeu a sessão para analise de propostas e 
lançamento das propostas em sistema, ficando acordado retornar às nove horas do dia 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 

CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP CNPJ: 02.135.330/0001-10 
Marcos Vinícius de Sousa  
CPF: 981.163.552-87 

CONRADO & KUHNEN LTDA  CNPJ: 12.072.309/0001-76 
Olivio Kuhnen 
CPF: 092.473.279-20  

SERGIO BANDEIRA DA ROCHA – ME CNPJ: 03.775.768/0001-25 
Sergio Bandeira da Rocha  
CPF: 157.274.968-70 

NELORE DE OURO EIRELI ME - CASA DE CARNE NELORE DE 
OURO 

CNPJ: 11.208.443/0001-99 
Lenogilson Casagrande  
CPF: 690.399.849-72 

QUEIROZ E BRILHANTE LTDA CNPJ: 11.838.967/0001-63 
Rogério Queiroz Brilhante 
CPF: 510.800.952-68 

http://www.redencao.pa.gov.br/
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dezesseis de janeiro do ano de dois mil e dezoito para dar inicio a etapa de lances.  
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às dez horas do dia quinze 
do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (15/01/2018). 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. nº. 010/2017-GAB 
 
 
 
 

 
                           Soraia da Silva Lima         Letícia Barbosa Ferreira 

                                 Membro –Titular            Membro -Titular 

 

 
 
   

 

   Ronilson de Souza Freitas                                 Dinalva de Abreu Cavalcante                                          Maria do Rosário Barroso Teixeira 

   Membro – Equipe de Apoio                                  Membro – Equipe de Apoio                                           Membro – Equipe de Apoio                             

 

 

 

 

 

Sérgio Silva Tavares 

Controlador Municipal Interno 
 
Empresas: 

 
 
CONRADO & KUHNEN LTDA. _______________________________________________________________________________ 
CNPJ: 12.072.309/0001-76 

 
 
 
NELORE DE OURO EIRELI ME - CASA DE CARNE NELORE DE OURO ______________________________________________________ 
CNPJ: 11.208.443/0001-99         
 
 
 
 
SERGIO BANDEIRA DA ROCHA – ME. ____________________________________________________________________________________ 
CNPJ: 03.775.768/0001-25 
 

 
 
 

CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP _________________________________________________________________ 

CNPJ: 02.135.330/0001-10 

 
QUEIROZ E BRILHANTE LTDA ________________________________________________________________________________________ 
CNPJ: 11.838.967/0001-63 
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ATA DE CONTINUAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 
 

Às nove horas (horário local) do dia dezesseis de janeiro 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 (Leticia 
Barbosa Ferreira e Soraia da Silva Lima – Membros Titulares), (Maria do Rosário Barroso 
Teixeira, Dinalva de Abreu Cavalcante e Ronilson de Souza Freitas (membros equipe de 
apoio) designados pela portaria nº. 010/2017-GAB, de dois de janeiro de dois mil e dezessete, 
para a condução dos procedimentos administrativos relativos ao Processo Licitatório nº 

138/2017, Pregão Presencial de nº 090/2017 do Tipo Menor Preço por Item, destinado à 
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios em Geral Perecível e 
não Perecível, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste 
município no preparo da Merenda Escolar, no exercício de 2018, conforme o edital e seus 
anexos. O pregoeiro informa que o processo licitatório em epigrafe, fora publicado nos meios 
de comunicação, Diário Oficial da União, seção três, pag. 204, na Imprensa Oficial do Estado 
do Pará (IOEPA) sob o protocolo de nº. 265694 ambos publicados em 28/12/2017 e no Diário 
do Pará publicado em 03/01/2018. O competente aviso foi publicado ainda no quadro de 
avisos desta Prefeitura, Polícia Federal, Ministério Público, Ministério Público Federal 
Câmara Municipal de Redenção, TV Record de Redenção, Rede TV,  TV Band, OAB - Ordem 
dos Advogados do Brasil, e TV Cidade Sul do Pará Ltda, ambos em 30/01/2017. O edital 
encontra-se disponível gratuitamente no site do Município www.redencao.pa.gov.br. Ato 
continuo, a equipe de apoio informa que foi convidado o Conselho Municipal de Merenda 
Escolar, através do memorando 002/2018-CPL, conforme segue anexo ao referido processo 
licitatório em epigrafe. Dando prosseguimento, a comissão de licitação registra a presença do 
Controlador Interno Municipal o Sr. Sérgio Silva Tavares portador do RG nº 1495623 
SSP/PA; da Sr.ª Cleidimar Gomes da Silva (CAE – Conselho de Alimentação Escolar); Sr.ª 
Lucelina de Andrade Santiago portadora do RG nº. 1887563 SSP/PA (SEMED) e da Sr.ª 
Luciana Pereira de Souza portadora do RG nº 4527976 SSP/PA – Nutricionista SEMED. 
Assim como também a presença do vereador Rener Santana Miranda. 
Dando início a sessão, o pregoeiro e a equipe de apoio, deram boas vindas a todos os 
presentes.  Logo em seguida registra o comparecimento das empresas credenciadas abaixo:  

Dando continuidade, informa que as propostas encontram se lançadas em sistema e 
classificadas para assim dar início a etapa de lances e negociações. Em seguida 
procedeu a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação do licitante 
credenciado e vencedor do primeiro item sendo a empresa: NELORE DE OURO EIRELI ME 
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Olivio Kuhnen 
CPF: 092.473.279-20  

SERGIO BANDEIRA DA ROCHA – ME CNPJ: 03.775.768/0001-25 
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- CASA DE CARNE NELORE DE OURO após a apreciação dos documentos de 
habilitação o pregoeiro declara habilitada. Ato contínuo segue a etapa de lances, sendo 
vencedora em sequencia no item 04 a empresa: CONRADO & KUHNEN LTDA após a 
apreciação dos documentos de habilitação o pregoeiro declara habilitada. Ato continuo, no 
item 07 (sete) foi analisado pelo conselho de merenda e nutricionista a qualidade dos produtos 
ofertados, registra se que o arroz da marca Painho ofertado pela empresa NELORE DE OURO 

EIRELI ME - CASA DE CARNE NELORE DE OURO não atende as necessidades, sendo 
assim a empresa CONRADO & KUHNEN LTDA se classifica para etapa de lances do item 
sendo a vencedora do item. Ato contínuo segue a etapa de lances, sendo vencedora em 
sequencia no item 10 (dez) a empresa: QUEIROZ E BRILHANTE LTDA após a apreciação 
dos documentos de habilitação o pregoeiro declara habilitada. Ato continuo, no item 12 (doze) 
a empresa CONRADO & KUHNEN LTDA apresentou o tipo do produto não compativel 
com o edital sendo desclassificado o item.   Em sequencia registra que a empresa   
QUEIROZ E BRILHANTE LTDA  cotou o item 13 (treze) de forma errada. Ato contínuo, 
no item 19 (dezenove) a empresa NELORE DE OURO EIRELI ME - CASA DE CARNE 

NELORE DE OURO apresentou o tipo do produto não compativel com o edital sendo 
desclassificado o item.  Em seguida no item 25 (vinte cinco) sendo vencedora a empresa: 
SERGIO BANDEIRA DA ROCHA – ME após a apreciação dos documentos de 
habilitação o pregoeiro declara habilitada. Em sequencia registra que a empresa   QUEIROZ 

E BRILHANTE LTDA  cotou o item 28 (vinte e oito) de forma errada e foi acordada que 
ela vai concorrer com a marca Italac. Todas as empresas licitantes vencedoras mostraram-
se em conformidade com as exigências do Edital. no item 34 as empresa se 
comprometeram a entrega na cor amarela, o item 50 a empresa NELORE DE OURO EIRELI 

ME - CASA DE CARNE NELORE DE OURO  pediu a  retirada do item da mesma. Após 
apreciação das propostas de preço e documentos de habilitação, o pregoeiro resolveu 
ADJUDICAR o objeto do certame para as empresas participantes e vencedoras dos itens, 
conforme classificação final. QUEIROZ E BRILHANTE LTDA, empresa vencedora 
perfazendo um valor total previsto e estimado de R$ 515.206,00 (Quinhentos e quinze mil 
duzentos e seis reais); SERGIO BANDEIRA DA ROCHA – ME, empresa vencedora 
perfazendo um valor total previsto e estimado de R$ 654.000,00 (Seiscentos e cinquenta e 
quatro mil reais); NELORE DE OURO EIRELI ME - CASA DE CARNE NELORE DE 

OURO, empresa vencedora perfazendo um valor total previsto e estimado de R$ 

2.072.346,00 (Dois milhões e setenta e dois mil e trezentos e quarenta e seis reais); 
CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP, empresa vencedora dos 

perfazendo um valor total previsto e estimado de R$ 38.400,00 (Trinta e oito mil e 
quatrocentos reais); CONRADO & KUHNEN LTDA, empresa vencedora perfazendo um 
valor total previsto e estimado de R$ 1.283.367,00 (Um milhões e duzentos e oitenta e três mil 
e trezentos e sessenta e sete reais). Consultado o representante das empresas licitantes como 
já mencionado e demais presentes, não houve manifestação de intenção de recurso. Dando 
continuidade, o pregoeiro informa ainda que os produtos a serem entregues nas escolas já 
estão inclusos no preço de cada item o frete, impostos e todos os custos da entrega, sendo que 
haverá comunicação ao setor de compras se houver algum reajuste de preço para mais ou para 
menos dos mesmos. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade 
superior. Esclarecendo que todos os presentes neste certame, incluindo a presença do 
Controlador Municipal e conselheiro deram aval positivo em relação aos preços negociados. 
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às quinze horas e vinte 
minutos do dia dezesseis do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito 
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(16/01/2018). 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. nº. 010/2017-GAB 
 
 
 
 

 
                           Soraia da Silva Lima         Letícia Barbosa Ferreira 

                                 Membro –Titular            Membro -Titular 

 

 
 
   

 

   Ronilson de Souza Freitas                                 Dinalva de Abreu Cavalcante                                          Maria do Rosário Barroso Teixeira 

   Membro – Equipe de Apoio                                  Membro – Equipe de Apoio                                           Membro – Equipe de Apoio                             

 

 

 

 

 

Sérgio Silva Tavares 

Controlador Municipal Interno 
 
Empresas: 
 

 
 
CONRADO & KUHNEN LTDA. _______________________________________________________________________________ 
CNPJ: 12.072.309/0001-76 

 
 
 
NELORE DE OURO EIRELI ME - CASA DE CARNE NELORE DE OURO ______________________________________________________ 
CNPJ: 11.208.443/0001-99         
 
 
 
 
SERGIO BANDEIRA DA ROCHA – ME. ____________________________________________________________________________________ 
CNPJ: 03.775.768/0001-25 
 

 
 
 

CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP _________________________________________________________________ 

CNPJ: 02.135.330/0001-10 

 
QUEIROZ E BRILHANTE LTDA ________________________________________________________________________________________ 
CNPJ: 11.838.967/0001-63 
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