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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 

 

Ás nove horas (horário local) do dia dezesseis de fevereiro 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 Letícia Barbosa Ferreira, designados pela portaria nº. 
010/2017-GPM, de dois de janeiro de dois mil e dezessete, para a condução dos 
procedimentos administrativos relativos ao Processo Licitatório nº 009/2018, Pregão 
Presencial de nº 007/2018 do Tipo Menor Preço por Item, destinado à CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS E 
AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHO. EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação fora 
publicado ambos em 31/01/2018 no Diário Oficial da União, seção três, edição nº 22, pág. 
174, no Diário do Pará e na Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) sob a publicação 
de nº. 33549, sob protocolo nº 274612. Fora também publicados no quadro de avisos 
desta Prefeitura, Câmara Municipal de Redenção, Ministério Público do Estado do Pará, 
Ministério Público Federal, TV SBT, ambos também na data de 02/02/2018 e 
Memorando nº 022/2018-CPL convidando um representante da Procuradoria Jurídica do 
Município na data 01 de fevereiro de 2018. O Edital do presente certame encontra-se 
disponível gratuitamente para qualquer cidadão no site www.redencao.pa.gov.br. 
Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a 
sessão pública, deu boas vindas a todos e agradeceu à participação das empresas 
interessadas, 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. Dando 
prosseguimento, a comissão de licitação verificou a presença das empresas: N. DA S. 
LIMA – ME CNPJ: 17.633.036/0001-05 e MARIA DO CAMPO SANTOPS SOUSA CNPJ: 
01.330.051/0001-44. Iniciou o credenciamento bem como recebeu as documentações 
que o suportam e após análise das documentações, o pregoeiro declarou as empresas 
credenciadas, conforme descrito abaixo:  
 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA CREDENCIADA REPRESENTANTE 

N. DA S. LIMA – ME CNPJ: 17.633.036/0001-05 
Josué Alves Gomes  

CPF: 614.792.762-00 
MARIA DO CARMO SANTOS 

SOUSA 
CNPJ: 01.330.051/0001-44 

Rafael Carvalho da Silva 
CPF: 027.778.302-07 

 

Ato contínuo, o pregoeiro 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.  As empresas se comprometem a executar os serviços de 
acordo com o valor cotado apresentado em proposta e com a quantidade solicitada, após 
a ordem de serviços, assim procede à etapa de lances. Dando continuidade, após a etapa 
de lances e negociações, a equipe de apoio foi autorizada a abertura do envelope de 
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habilitação das empresas vencedoras, assim declara HABILITADAS sendo elas: N. DA S. 
LIMA – ME CNPJ: 17.633.036/0001-05, com valor global previsto estimado de R$ 
1.434.105,00 (Um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil e cento e cinco reais) e 
MARIA DO CAMPO SANTOPS SOUSA CNPJ: 01.330.051/0001-44, com valor global 
previsto estimado de R$ 609.957,50 (Seiscentos e nove mil e novecentos  e cinquenta e 
sete reais e cinquenta 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 13h50min do dia 16 de fevereiro de 
2018, e para constar, lavrei apresente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos 
presentes. Eu, _________________ (Janaina Sampaio da Cruz), Secretário desta reunião, que a 
subscrevi. 
 
 
 
 

 
 

Wilmar Marinho Lima 
Pregoeiro 

Port. nº. 010/2017-GAB 
 

Membros da Equipe de apoio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Janaina Sampaio da Cruz                                                    Letícia Barbosa Ferreira 
                   Membro da Equipe de apoio                                           Membro da Equipe de apoio              
 
 
                        
Empresas: 
 

                               
 
 
 

 
 
                               N. DA S. LIMA – ME                                       MARIA DO CAMPO SANTOPS SOUSA 

                       CNPJ: 17.633.036/0001-05                                      CNPJ: 01.330.051/0001-44 
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