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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2018 

 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 
 

 

Às nove horas (horário local) do dia dezessete de abril 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 036/2018, Pregão Presencial SRP de nº 

031/2018 do Tipo Menor Preço por Item, destinado à Contratação de empresa para 

fornecimento de cimento, em atendimento as Secretarias Municipais deste Município, 

conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação fora publicado ambos em 23/03/2018 no 

Diário Oficial da União, seção três, edição nº. 57, pág. 474, no Diário do Pará e na Imprensa 

Oficial do Estado do Pará (IOEPA) sob a publicação de nº. 33584, sob protocolo nº 293956. 

Fora também publicados no quadro de avisos desta Prefeitura, Polícia Federal, Ministério 

Público do Estado do Pará, Ministério Público Federal, Câmara Municipal de Redenção, TV 

SBT, OAB/PA, ambos na data de 05/04/2018. O edital do presente certame encontra-se 

disponível gratuitamente no site do município www.redencao.pa.gov.br. O pregoeiro declarou 

aberta a seção Pública, dando início aos trabalhos a equipe de apoio constatou que somente 

a empresa: MIRANDA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA foi a 

única empresa interessada. Em seguida deu-se início ao recebimento do credenciamento do 

representante da empresa presente, momento em que o pregoeiro e a equipe de apoio 

passaram a verificar o credenciamento da mesma. Logo após o pregoeiro DECLARA a 

empresa abaixo encontra se credenciada: 
 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 

MIRANDA E COMÉRCIO 

DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ: 04.499.811/0001-30 Leigmar Carvalho Miranda 

CPF: 549.629.351-00 

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, a equipe de 

apoio e pelo participante, esclareceu ainda que o procedimento será realizado levando-se em 

consideração o menor preço por ITEM e verificada a conformidade entre a proposta escrita 

e o valor estimado para a contratação, cabendo ainda à negociação diretamente com o 

proponente para que seja obtido preço melhor. Em seguida procedeu-se à abertura do 

envelope de proposta de preço, momento em que a mesma foi vistada por todos os 

presentes, fazendo-se em seguida a leitura em voz alta dos preços ofertados. Dando 

continuidade ao ato, passa-se para a fase de negociação direta, conforme dados lançados no 

“QUADRO DEMONSTRATIVO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS”, os quais estão 

anexos no histórico da sessão. Não havendo redução nos valores iniciais ofertados no item, 

conforme histórico em anexo, foi discriminado os valores finais ofertados pela empresa 

sendo vencedora do certame com o menor preço. Adjudicado para a empresa: MIRANDA E 

COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 04.499.811/0001-30, 

com o ITEM 01 com valor total de R$ 181.420,00 (Cento e oitenta e um mil, quatrocentos e 

vinte reais). O pregoeiro indagou aos presentes quanto à intenção de interposição de 
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recursos, ninguém se manifestou. Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro, declarou 

encerrada a presente reunião às 09h:20min do dia 17 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 
Pregoeiro 

Port. n° 010/2017 - GAB 

 

Membros da Equipe de apoio: 

 

 

 

 

 

 

 

Janaina Sampaio da Cruz                                                                                Letícia Barbosa Ferreira 

Membro                                                                                                      Membro 
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