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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 033/2018 

 

 Às nove horas (horário local) do dia dezenove 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 

(Substituto), Wilmar Marinho Lima, e a equipe de apoio Janaina Sampaio da Cruz e Soraia da Silva Lima, 

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 038/2018, Pregão Presencial de nº 

033/2018 do Tipo Menor Preço por Item, destinado ao objeto Contratação de empresa para 

fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C, RR-1C, CM-30 e CBUQ, para serem utilizados nas 

pavimentações e recuperação de Ruas e Avenidas, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos deste Município, e conforme edital e seus anexos. Ato contínuo, o aviso de licitação fora 

publicado na Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) sob a publicação de nº. 33590 e protocolo nº 

297285 pág. 71; Diário Oficial da União, seção três, edição nº 64; Diário do Pará, ambos publicados no dia 

04/04/2018. O competente aviso foi publicado ainda no quadro de avisos desta Prefeitura, Ministério público 

Federal Ministério Público Estadual, Câmara Municipal de Redenção, OAB - Ordem dos Advogados do 

Brasil, e TV Cidade Sul do Pará Ltda-SBT, ambos publicados no dia 09/04/2018. O Edital do presente 

certame encontra-se disponível gratuitamente para qualquer cidadão no site www.redencao.pa.gov.br. 

Registra que conforme portaria da Petrobras MC/CPE-001/2018 que trata da Alteração de Política de 

Preços para Ligantes Asfálticos, após a implantação verificou se uma mudança na periocidade dos reajustes, 

passando de semestral para mensal. 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 do credenciamento dos 

representantes das empresas presentes. Após, o pregoeiro e os membros passaram a verificar os documentos 

de credenciamento das empresas presentes, após analise, declarando as credenciadas: 
 

 SOCIEDADE EMPRESÁRIA CREDENCIADA REPRESENTANTE 
COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA 

AMAZONIA – CBAA ASFALTOS LTDA 
CNPJ: 05.099.585/0001-62 

Emerson Favacho Barbosa 
CPF: 002.996.582-95 

CONCRETA & ÚNICO ASFALTOS ENGENHARIA 
LTDA – ME 

CNPJ: 09.120.837/0001-49 
Cristovão Tertuliano de 

Almeida Lins Filho 
CPF: 740.131.812-15 

EMAM – ELMULSÕES E TRANSPORTES LTDA CNPJ: 04.420.916/0001-51 
Henrique Matheus 
Pitombeira Maia 

CPF: 817.022.563-91 
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. Após a finalização dos lances, o 

pregoeiro e a equipe de apoio passa para análise dos envelopes de habilitação, após a verificação foi 

constatado que as empresas CONCRETA & ÚNICO ASFALTOS ENGENHARIA LTDA – ME e 

empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTOS DA AMAZONIA – CBAA ASFALTOS 

LTDA estão APTAS, estando habilitadas e classificadas em conformidade com o solicitado no edital. 

Adjudicado o objeto para a empresa: CONCRETA & ÚNICO ASFALTOS ENGENHARIA LTDA – ME 
com valor global previsto estimado de R$ 148.500,00 (Cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais). e 
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empresa: COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTOS DA AMAZONIA – CBAA ASFALTOS 

LTDA com valor global previsto estimado de R$ 2.468.000,00 (Dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito 

mil reais). Consultada as empresas credenciadas licitantes quanto à interposição de recursos, não 

houve manifestação de intenção de recurso. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada 

a reunião às 10h:36min do dia dezenove de abril de dois mil e dezoito (19/04/2018). Eu, ___________ 

Adriana Barbosa Santos 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 

Port. n° 010/2017-GAB 
Pregoeiro (Substituto) 

Membros: 
 
         
 
 
 
                                    JANAINA SAMPAIO DA CRUZ                                                                SORAIA DA SILVA LIMA 
                                         Equipe de Apoio                                                                                            equipe de apoio                       
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