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Às nove horas (horário local) do dia nove 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 Soraia da Silva Lima e Janaina Sampaio da 
Cruz, 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 032/2018, Pregão 
Presencial de nº 027/2018 do Tipo Menor Preço por Item, destinado ao objeto Contratação de 
Empresa para Confecção de Artigos de Malharia em Geral, para atender as Secretarias Municipais 
deste Município, conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação foi publicado na Imprensa Oficial 
do Estado do Pará (IOEPA) sob a publicação de nº. 33584 pág. 59 publicado no dia 23/03/2018, no 
Diário Oficial da União, seção três, pag. 57 publicado no dia 23/03/2018 e no Diário do Pará 
publicado no dia 23/03/2018. O Aviso ainda foi publicado no quadro de avisos desta Prefeitura, 
Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Câmara Municipal de 
Redenção TV Cidade Sul do Pará Ltda, ambos também em 27/03/2018 e esta disponível a qualquer 
cidadão interessado no site www.redencao.pa.gov.br. Dando início a sessão, o pregoeiro e a equipe 
de apoio, deram boas vindas a todos os presentes, estando presente a Coordenadora de Licitações da 
Secretaria Municipal de Educação Senhora Maria do Rosário Barroso Teixeira.  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 / ADQUIRENTES DO EDITAL REPRESENTANTE 
CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO 

- ME. 
CNPJ: 08.490.949/0001-29 Cleonice Borges de Jesus Araujo  

CPF: 428.346.432-53 

MALHARIA E CONFECÇÕES 
MARISOL LTDA. 

CNPJ: 02.762.178/0001-03 Mari Aparecida Bueno Prestes 
CPF: 372.620.259-53 

M.L DA S. MESQUITA CNPJ: 08.952.932/0001-46 Maria Luciene da Silva Mesquita 
– CPF: 603.792.862-20 

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 das Secretarias Municipais. Em seguida procedeu-se a abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas participantes, posteriormente foram 
lançadas no sistema pela equipe de apoio. Em seguida, o pregoeiro e os membros passaram a verificar 
os documentos de habilitação das empresas.  Após analise dos mesmos, verificou-se  falhas na 
documentação da empresa M. L. DA S. MESQUITA que apresentou Certidão de Tributos Estaduais 
vencidas, a mesma tem uma prazo de 5 dias para entrega das novas certidões conforme a Lei  
Complementar nº 123/2006 da micro empresa, e também não apresentou o Balanço Patrimonial e o 
CRC do Contador ficando estabelecido que a empresa vai apresentar os mesmo na assinatura do 
Contrato, registro que as demais empresas encontra-se HABILITADAS. Sendo assim o pregoeiro 
segue a etapa de lances. Após a etapa de lances, houve redução significativa nos valores iniciais 
ofertados nos itens, conforme histórico em anexo, foi discriminado os valores finais ofertados sendo 
declaradas vencedoras do certame as empresas, em razão disso, o pregoeiro resolveu ADJUDICAR o 
objeto do certame para a empresa participante: MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA 
vencedora dos ITENS conforme classificação final, perfazendo um valor total previsto e estimado de 
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R$ 693.862,00 (Seiscentos e noventa e três mil oitocentos e sessenta e dois reais); CLEONICE 
BORGES DE JESUS ARAUJO – ME, vencedora dos ITENS conforme classificação final, perfazendo 
um valor total previsto e estimado de R$ 499.808,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos 
e oito reais); M.L DA S. MESQUITA vencedora dos ITENS conforme classificação final, perfazendo 
um valor total previsto e estimado de R$ 379.286,00 (Trezentos e setenta e nove mil duzentos e 

oitenta e seis reais). Consultado o representante das empresas licitantes como já mencionado e 
demais presentes, não houve manifestação de intenção de recurso. Os valores propostos 
estão inferiores ao valor máximo estipulado para cada item do certame. Os autos seguirão para 
análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada 
a reunião às treze horas do dia nove de abril do ano de dois mil e dezoito (09/04/2018). 
Eu, _____ Marcio Antônio da Mota 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 

 

 

 

                     Soraia da Silva Lima                                                                                     Janaina Sampaio da Cruz                                                           

                                 Equipe de Apoio                                                                                                                          Equipe de Apoio                                                            

   

Empresas:  

 
 
 
 

MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA. ______________________________________________________ 

 
 

 
 
CLEONICE BORGES DE JESUS ARAUJO - ME. ______________________________________________________ 

 

 
 
 
M.L DA S. MESQUITA. ______________________________________________________ 
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