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“ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO MODALIDADE "PREGÃO 
PRESENCIAL DE N.º 010/2016”. 
 
Processo n.º 014.2016.01 
Modalidade: Pregão Presencial n.º 010/2016 
DATA: 02/05/2016.  
Hora: 08h 30m. 
 
O objeto da presente licitação é a aquisição de Materiais de Expediente, Didáticos, Escritório e 
Suprimentos de Informática para serem utilizados pelas Secretariais Municipais do município de 
Bannach-PA. Licitação regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações da Lei n.º 8.883/94. 
 
Às oito horas e trinta minutos do dia dois do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-
se na Prefeitura Municipal de Bannach, na sala onde funciona a C.P.L. (Comissão Permanente de 
Licitação), sessão pública de licitação na modalidade pregão presencial, situado na Av. Paraná., n.º 
27, Centro, tendo como Pregoeiro o Sr. Marco Antonio Lage Rolim, designado pela Portaria n.º 002 
de 04 de janeiro de 2016, bem como a equipe de apoio composta pelos assistentes: Paulo César 
Diniz e Cledson da Silva, procedendo à abertura da sessão pública para a abertura dos envelopes 
proposta e posteriormente, documentações. Em continuidade dos trabalhos iniciados no dia 26 de 
abril de 2016, que prorrogou o seguimento do certame para às 08h 30m do dia 02 de maio de 2016 
presente a empresa MARIA DO CARMO SANTOS SAUSA-EPP, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 
01.330.051/0001-44, tendo como represente a procuradora Sr.ª ANTONIA SANTOS SOUSA, inscrita 
no C.P.F. n.º 292.503.742-91.  Os envelopes ficaram sob o poder da Comissão Permanente de 
Licitações, foi colocado na mesa dos trabalhos e constatados que foram os mesmo deixados na 
sessão anterior, conferindo as rubricas. Foi dado prosseguimento à Sessão, abrindo os envelopes 
contendo a proposta das empresas participantes do certame. A equipe de apoio do certame 
elaborou o Mapa de Apuração no Microsoft World. Após a elaboração do Mapa de Apuração, passou-
se à análise da proposta. A proposta da Empresa foi aprovada; dando seguimento o pregoeiro inicia 
a fase de negociação. A empresa MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-ME inscrito no C.N.P.J sob o 
n.º 01.330.051/0001-44, ganhou o lote “01” que é MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO 
“GERAL”, fechou o lote em R$ 131.399,05 (cento e trinta e um mil, trezentos e noventa e nove reais 
e cinco centavos), isto posto, o pregoeiro e equipe de apoio analisa as documentações, e constata-
se que a empresa encontra-se apta a licitar com o Poder Público, adjudicando-se o lote/valor a 
empresa. Dando continuidade aos trabalhos, inicia-se a negociação do lote “2”, onde foram lançadas 
no Mapa de Apuração que é parte integrante do processo licitatório em epígrafe, sagrou-se 
vencedora a empresa MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-ME, com o valor de R$ 24.881,00 (vinte e 
quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais), adjudicando o lote/valor a empresa; o lote “3” 
vencedora MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-ME, com o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e 
novecentos reais) adjudicando o lote/valor a empresa, lote “4” vencedora MARIA DO CARMO 
SANTOS SOUSA-ME, com o valor de R$ 3.425,00 (três mil quatrocentos e vinte e cinco reais),  
adjudicando o lote/valor a empresa, lote “5” vencedora MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-ME, 
com o valor de R$ 21.338,36 (vinte e um mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos), 
adjudicando o lote/valor a empresa. Lote “6”, vencedora do lote a empresa MARIA DO CARMO 
SANTOS SOUSA-ME, com o valor R$ 29.849,00 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e nove 
reais), adjudicando o lote/valor a empresa. Parte para a negociação do lote “7” sendo vencedora 
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a empresa MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-ME, com o valor de R$ 21.523,00 (vinte e um mil, 
quinhentos e vinte e três reais), adjudicando o lote/valor a empresa. Parte para a negociação do 
lote “8” sendo vencedora a empresa MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-ME, com o valor de R$ 
84.136,00 (oitenta e quatro mil, cento e trinta e seis reais), adjudicando o lote/valor a empresa. 
O VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO FOI DE R$ 377.066,61 (trezentos e setenta e sete mil, sessenta e 
seis reais e sessenta e um centavos). O pregoeiro pergunta aos licitantes se tem a intenção de 
apresentar recursos, não manifestando o direito, o pregoeiro dá a palavra a quem a quiser fazer uso 
e ninguém a se manifestar o pregoeiro solicita ao vencedor dos lotes do certame que apresente a 
planilha com os valores negociados em até 24 horas. O pregoeiro explica que um dos princípios da 
administração pública é a economicidade e que a meta foi cumprida; agradece o Pregoeiro a 
presença das empresas participantes do certame. Nada mais havendo a ser tratado, às dez horas e 
quinze minutos foi encerrada a Sessão, da qual lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo 
Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelo representante da empresa licitante presente......................... 
  
 
 

Marco Antonio Lage Rolim 
Pregoeiro 

Portaria 002 de 04 de janeiro de 2016 
 
 
 
 
 
  

       Paulo César Diniz                                                                          Cledson da Silva 
           (Assistente)                                                                                 (Assistente) 
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