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 ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 

 

Às nove horas (horário local) do dia seis de fevereiro 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, Wilmar Marinho Lima, e a equipe de apoio Janaina Sampaio da Cruz e Leticia 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 005/2018, Pregão Presencial de nº 

003/2018 do Tipo Menor Preço por Item, destinado à Contratação de Empresa para Fornecimento de 
Material Elétrico para atender as demandas de Manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Pública 
de Ruas e Avenidas deste município, conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação fora publicado 
ambos em 24/01/2018 no Diário Oficial da União, seção três, edição nº. 17, pág. 169, no Diário do Pará e 
na Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) sob a publicação de nº. 33544, sob protocolo nº 1037385. 
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 25/01/2018 e sendo disponível gratuitamente no site: www.redencao.pa.gov.br. Registra a 
presença do Senhor Valcones Oliveira da Silva portador do RG nº 1830115 2 VIA PC/PA no cargo/função 
coordenador da iluminação pública. Aberta a sessão Pública o Pregoeiro e equipe de apoio deram boas 
vindas a todos os presentes e constatou que compareceram ao certame as empresas: Motobrás Motores 
Ltda; Aliança Materiais Elétricos Ltda, : Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda-ME  e empresa 
Contêm Materiais Elétricos Ltda-Epp. 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, após analise, o pregoeiro declarou as 
credenciadas: 

 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 
MOTOBRÁS MOTORES LTDA CNPJ: 04.854.089/0001-04 Fernando Antonio Bontempo 

CPF: 527.178.956-04 

ALIANÇA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CNPJ: 14.067.284/0001-48 Valdemir Juarez Weber 
CPF: 729.243.499-15 

CONTÊM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP CNPJ: 05.950.871/0001-90 Walyson Rodrigues Noleto 
CPF: 012.190.992-10 

ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.226.324/0001-42 Paulo Marcio Teixeira Cascão 
CPF: 038.967.546-61 

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 Municipal de Obras. Em seguida procedeu-se a abertura dos 
envelopes contendo a proposta de preços das empresas participantes, posteriormente foram lançadas 
sistema. As empresas se comprometem a entregar o material na marca, valor cotado apresentado em 
proposta de acordo com a quantidade solicitada após a ordem de compras no endereço Av. Brasil, nº 
2.333, Secretaria de Obras, a entrega deverá ser acompanhada e conferida pelo coordenador do DIP, assim 
procede à etapa de lances. Ato contínuo, no item 03 (três) a empresa Aliança Materiais Elétricos Ltda irá 
entregar como peça; em sequência o item 04 (quatro) a empresa Elétrica Luz Comercial de Materiais 

Elétricos Ltda-ME cotou de forma errada, assim não sendo classificado no lance do item. Em sequencia a 
empresa Contem Materiais Elétricos Ltda - EPP sendo vencedora de item julgado e após análise da 
documentação apresentada verifica-se que a licitante preenche as condições de edital, pelo que concede-
lhe os benefícios da Lei 123/06, ofertando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado pelo 
mesmo prazo, para regularizar e apresentar a certidão de natureza tributária estadual regularizada, sendo 
assim habilitada. Em sequencia de lances e vencedoras de itens foi analisado as documentações das 
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empresas: Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda-ME; Contém Materiais Elétricos Ltda-EPP 
e Motobrás Motores Ltda as quais cumpriram todas as exigências do edital apresentando as 
documentações satisfatórias, sendo assim o pregoeiro declara HABILITADAS. Ato contínuo no item 23  
(vinte três) a empresa Aliança Materiais Elétricos Ltda cotou de forma errada, assim não sendo 
classificado no lance do item. Ato contínuo no item 31 (trinta e um), 75 (setenta e cinco) a empresa Elétrica 
Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda-ME cotou de forma errada, assim não sendo classificado no 
lance do item. Ato contínuo no item 32 (trinta e dois), 37 (trinta e sete), 38 (trinta e oito), 42 (quarenta e 
dois) e 53 (cinquenta e três) cotou de forma errada, assim não sendo classificados nos lances dos itens. 
Dando continuidade, segue etapa de lances e negociações, o pregoeiro declara as empresas vencedoras e 
habilitadas, sendo elas: Aliança Materiais Elétricos Ltda - ME, com valor previsto estimado de R$ 
169.249,40 (Cento e sessenta e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), Motobrás 

Motores Ltda, com valor previsto estimado de R$ 46.712,10 (Quarenta e seis mil setecentos e doze reais e 
dez centavos); Contém Materiais Elétricos Ltda-EPP, com valor previsto estimado de R$ 1.012.727,00 (Um 
milhão e doze mil setecentos e vinte e sete reais); e Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda-

ME, com valor previsto estimado de R$ 946.264,20 (Novecentos e quarenta e seis mil duzentos e sessenta e 
quatro reais e vinte centavos). O pregoeiro indagou aos presentes quanto à intenção de interposição de 
recursos, ninguém se manifestou. Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada a 
presente reunião às 13h30min do dia 06 de fevereiro de 2018, e para constar, lavrei apresente Ata, que lida 
e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, _________________ (Janaina Sampaio da Cruz), Secretário 
desta reunião, que a subscrevi. 
 

 
Wilmar Marinho Lima  

Pregoeiro  
                  Port. n° 010/2017 - GAB  
 

Membros da Equipe de apoio: 
 
 
 

 
 

Leticia Barbosa Ferreira                                      Janaina Sampaio da Cruz 
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