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 ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2018 
 MODALIDDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 

 

Às nove horas (horário local) do dia seis de abril 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, Valdeon Alves Chaves, e a equipe de apoio Letícia 
Barbosa Ferreira e Soraia da Silva Lima, 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 031/2018, Pregão Presencial de nº 
026/2018 do Tipo Menor Preço por Item, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE AREIA, SEIXO, BRITA, PÓ DE BRITA, MANILHA, POSTE, BLOCO 
DE CONCRETO, PAVE, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme edital 
e seus anexos. O aviso de licitação foi publicado com o n° 33584, na IOEPA (Imprensa 
Oficial do Estado), protocolo nº 293956, Diário Oficial da União, seção 3, nº 57, e no Diário 
do Pará, ambos no dia 23 de março de 2018 e ainda foi publicado no quadro de avisos desta 
Prefeitura, Câmara Municipal, e Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, 
OAB-PA e SBT, correspondente ao dia 26 de março de 2018 e sendo disponível no site: 
www.redencao.pa.gov.br. O Pregoeiro abriu a sessão pública, deu boas vindas a todos e 
agradeceu a participação das empresas interessadas, constatou que compareceram ao 
certame as empresas: I M ALMEIDA GUIMARÃES – EPP e ELETROFORT CONSTRUTORA E 
COMERCIO LTDA. 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 dos representantes das 
empresas presentes. Logo Após, o pregoeiro e os membros passaram a verificar os 
documentos de credenciamento das empresas presentes, segue abaixo as empresas 
credenciadas: 
 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 
ELETROFORT CONSTRUTORA E 
COMERCIO LTDA. 

CNPJ: 
83.648.964/0001-78 

Edson Carlos Alves da 
Silva 

CPF: 896.319.862-68 
I M ALMEIDA GUIMARÃES – EPP CNPJ: 

13.798.717/0001-72 
Raimundo Reis da Silva 

CPF: 328.354.502-20 
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. O pregoeiro 
esclarece que a entrega dos itens licitados será de acordo com solicitação e conveniência da 
Secretaria Requisitante. Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a 
proposta de preços das empresas participantes, posteriormente foram lançadas sistema 
pela equipe de apoio para classificação das propostas. Assim procede à etapa de lances. 
Após a negociação, houve redução significativa nos valores ofertados. Em seguido o 
pregoeiro autorizou a equipe de apoio fazer a abertura dos envelopes de habilitação das 
empresas vencedoras. Após análise constatou-se que as empresas ELETROFORT CONST. E 
COMÉRCIO LTDA e I M ALMEIDA GUIMARÃES – EPP estando HABILITADAS, ficando 
somente de apresentar o balanço patrimonial no ato da assinatura do contrato. Ato 



 

 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

 
Rua: Walterloo Prudente nº 253, sala 202 – Jardim Umuarama, Redenção-PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

 contínuo, valores finais das empresas compatíveis com o preço de mercado, em razão 
disso, o pregoeiro resolveu ADJUDICAR os objetos do certame para as empresas 
participantes: ELETROFORT CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, vencedora dos ITENS 
conforme classificação final, perfazendo um valor total previsto e estimado de R$ 
4.345.074,00 (Quatro milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, setenta e quatro 
reais) e empresa: I M ALMEIDA GUIMARÃES EPP, vencedora dos ITENS conforme 
classificação final, perfazendo um valor total previsto e estimado de R$ 1.138.218,00 
(Hum milhão, cento e trinta e oito mil, duzentos e dezoito reais). O pregoeiro indagou 
aos presentes quanto à intenção de interposição de recursos, ninguém se manifestou. 
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 11h05min, aos seis dias do 
mês de abril do ano de dois mil e dezoito (06/04/2018). Eu, __________________________ 
(Letícia Barbosa Ferreira), Secretária desta reunião, que a subscrevi. 
 
 
 
 

 
Valdeon Alves Chaves 

Pregoeiro 
Port. n° 010/2017-GAB 

 
 

Membros da Equipe de apoio: 
 
 
 
 
 

              Letícia Barbosa Ferreira                                                                                                  Soraia da Silva Lima                            
          Membro equipe de apoio                                                                                                Membro equipe de apoio                                    

 
Empresas: 
 
 

 
 
 
 
ELETROFORT CONST. E COMÉRCIO LTDA.  I M ALMEIDA GUIMARÃES – EPP 

     CNPJ: 83.648.964/0001-78                                    CNPJ: 13.798.717/0001-72 
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