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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 
Às 09h00min (horário Local) do dia vinte e três de fevereiro de 2018, 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) designada pela 

portaria nº. 010/2017-GAB, de 02 de janeiro de 2017, para a condução dos procedimentos administrativos 

relativo ao PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR ITEM de nº. 012/2018, destinado a 

Contratação de empresa para fornecimento de Material de Informática para o Programa Bolsa Família, a 

pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação foi 

publicado no Diário Oficial da União, seção 3, nº 27, na Imprensa Oficial do Estado Pará, n° 33554, 

Protocolo de nº 277227 e em jornal de grande circulação na região Diário do Pará, ambos em 07 de fevereiro 

de 2018, o competente aviso foi publicado ainda no quadro de avisos desta Prefeitura, Ministério Público 

Federal do Pará, Ministério Público do Estado do Pará, TCM, Site do Município, Câmara Municipal de 

Redenção, ambos em 09 de fevereiro de 2018 e estando disponível no site: www.redencao.pa.gov.br. 

Registra a presença da Sra. Maria Telma Costa Cavalcante, assistente social da Secretaria Municipal de 

Educação; Sr. Jardel de Sousa Teles, coordenador do Programa Bolsa Família e o Sr. Bruno Henrique 

Gomes de Oliveira, Técnico em informática da Prefeitura Municipal de Redenção. Dando início a sessão, o 

pregoeiro e a equipe de apoio, deram boas vindas a todos os presentes. Logo em seguida deu-se início ao 

recebimento dos credenciamentos dos representantes das empresas presentes. Logo após, o pregoeiro e os 

membros passaram a verificar os documentos de credenciamentos das empresas presentes, após analise, o 

pregoeiro declarou as empresas abaixo credenciadas:  

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 
MJ COMERCIAL LTDA CNPJ: 21.348.472/0001-00 Marcos Paulo Lucena 

CPF: 723.454.541-72 

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

CPF: 614.762.792-00 

W. DOS SANTOS INFORMÁTICA LTDA – ME CNPJ: 17.554.162/0001-74 Marcos César Moreira Dias 

CPF: 282.167.412-00 

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. Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a proposta de 

preços das empresas participantes, posteriormente foram lançadas sistema. Ato contínuo, o pregoeiro ainda 

esclarece que o procedimento será realizado levando-se em consideração o menor preço por item e que a 

entrega dos itens licitados será de acordo com solicitação e conveniência da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e que o pagamento está atrelado à entrega do mesmo. Iniciou-se a análise das propostas 

de preços apresentadas pelos licitantes, tendo como base de avaliação as determinações do edital. Logo em 

seguida não havendo nenhuma manifestação, fez-se a leitura em voz alta, dos preços apresentados. O 
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Pregoeiro indagou aos representantes das empresas sobre o desejo de negociação os participantes afirmaram 

positivamente, o qual foi apresentado os itens do edital, estando todas as empresas HABILITADAS na fase 

preliminar do certame. A empresa W. DOS SANTOS INFORMÁTICA LTDA – ME  se compromete a 

entregar o balanço patrimonial no ato da assinatura do contrato, conforme dispõe a Lei Complementar 

Federal 123/2006. Ato contínuo, sendo assim o pregoeiro resolve ADJUDICAR o objeto do certame para as 

empresas vencedoras, conforme classificação final dos itens que segue em anexo ao referido pregão 

presencial, além do relatório de economicidade. Ato contínuo, a empresa N. DA S. LIMA, CNPJ: 

17.633.036/0001-05, foi vencedora do item 2,  perfazendo um valor global previsto e estimado de R$ 1.050,00 

(Hum mil e cinquenta reais);   a empresa: W. DOS SANTOS INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ: 

17.554.162/0001-74, foi vencedora dos itens 3, 5 e 6, perfazendo um valor global previsto e estimado de R$ 

8.678,20 (Oito mil, seiscentos e setenta e oito reais, vinte centavos) e a empresa: MJ COMERCIAL LTDA, 

CNPJ: 21.348.472/0001-00, foi vencedora do item 1, 4 e 7, perfazendo um valor global previsto e estimado de 

R$ 19.970,00 (Dezenove mil, novecentos e setenta reais). Consultado os representantes das empresas 

licitantes como já mencionado e demais presentes, não houve manifestação de intenção de recurso. Os autos 

seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se 

por encerrada a reunião às dez horas e vinte oito minutos do dia vinte e três de fevereiro do ano de dois mil e 

dezoito (23/02/2018) as 10h:28min (Horário Local). Eu, ___________ Janaina Sampaio da Cruz 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. 
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