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 As 08:00 h do dia 19 de fevereiro de 2021, Av. Dom Pedro II, 915 Bairro: Centro, CEP: 

68.440-00, Abaetetuba/PA, Sala de Licitações do Instituto de Previdência do Município de 

Abaetetuba - PA, reuniram – se a Sra. Pregoeira Danielly Farias Corrêa e membros da equipe de 

apoio a Sra. Sônia Maria Xavier Rodrigues e o Sr. Reginaldo Silva Marques, para abertura do 

certame cujo objeto é Registro de preços que objetiva a futura contratação de pessoa jurídica 

para a eventual Aquisição DE Material de Expediente,  a fim de suprir as necessidades do 

Instituto de Previdência do Município de Abaetetuba – PA. A Pregoeira informou que o edital 

ficou disponível para retirada durante o prazo de 08 (oito) dias uteis, no Instituto de Previdência 

do Município de Abaetetuba - PA e no Site do TCM, para retirada pelas empresas interessadas 

conforme publicação feita nos diários oficiais conforme prevê a lei 8666/93, tendo acudido a 

ampla publicidade. Às 10:15 hs a Pregoeira estava presente na sala de licitações e estava presente 

também uma empresa, logo a pregoeira informou que daria um prazo de até 15 (quinze) minutos 

de tolerância para a possível chegada de novos interessados. Passado o tempo de tolerância a 

Pregoeira deu início oficial à abertura do certame, informou aos presentes que é o responsável 

por conduzir o presente certame, a Pregoeira Sra. Danielly Farias Corrêa iniciou a sessão 

cumprimentando o licitante Presente, e os Membros da Equipe de Apoio. A Pregoeira informou 

aos Sr. Licitante presente os aspectos legais do certame, pediu que o licitante anote qualquer tipo 

de dúvida ou questionamento que venha a surgir decorrente dos atos no decorrer do certame, 

para que, no momento em que receber a palavra, possam motivadamente indagar à Pregoeira 

sobre os pontos a serem discutidos. O Senhor Pregoeira solicitou ao licitante que se identifique 

através do credenciamento, conforme solicitado no item 4 do edital. Participou deste certame a 

empresa VILHENA E FERREIRA LTDA -EPP CNPJ: 40.224.907/0001-59 tendo como seu 

representante o Sr. FELIPE JOSE BATISTA QUARESMA,  inscrito  no  CPF:  014.987.782-08 

– RG: 6122055 PC/PA. A Pregoeira analisou a documentação de credenciamento junto com os 

membros da equipe de apoio, conferindo a autenticidade das copias com a original e o selo de 

autenticação  das  copias  autenticadas,  A  Pregoeira  CREDENCIA  a  empresa  presente, 

destacando que a empresa SE ENCONTRA beneficiada pela Lei Complementar 123/06 e lei 

Complementar 147/14. Ultrapassada a fase de credenciamento, a Pregoeira solicitou ao 
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representante os envelopes de proposta de preços, todos rubricaram os lacres dos envelopes, a 

Pregoeira abriu os envelopes de número 01, franqueou aos presentes para rubrica e analise. A 

Pregoeira fez a análise dos dados na proposta da empresa presente e logo anunciou que a mesma 

guarda conformidade com os ditames do instrumento convocatório que norteou o certame, 

estando assim CLASSIFICADA, e iniciou a fase de negociação dos ítens constantes na proposta 

da empresa. A Pregoeira consegue fechar o itens propostos, após negociação e pedido de 

descontos com a empresa VILHENA E FERREIRA LTDA - EPP , a qual não quis baixar os 

valores apresentados em sua proposta arguindo que a mesma encontra-se com os valores abaixo 

dos de mercado. A Pregoeira solicitou o envelope de número 02 para análise da documentação, o 

licitante e os membros da equipe de apoio rubricaram o lacre, a Pregoeira rompeu o lacre do 

invólucro, analisou toda a documentação, logo verificou se as declarações estão em 

conformidade com o que rege o edital, analisou também os prazos de validade das certidões, 

efetuou as pesquisas de autenticidade de todas as certidões na internet, teve um certo atraso pois 

o sinal de internet estava inconsistente, e após todas certidões consultadas foram impressas e 

foram juntadas no processo, logo franqueou ao licitante e equipe de apoio a documentação para 

análise e rubrica, após analise a documentação foi rubricada por todos os presentes, assim que a 

documentação retornou a mesa julgadora, a Pregoeira informou que todas as documentações 

encontram-se corretas e a certidões todas válidas. A Pregoeira entende e anuncia aos presentes 

que a empresa VILHENA E FERREIRA LTDA - EPP encontra-se HABILITADA e que a ela 

podem ser adjudicados os itens do certame. A Senhora Pregoeira abriu espaço para a empresa 

presente para que se a mesma tenha a intenção de interpor recurso para os atos e decisões da 

Pregoeira, que seja feito com motivos orais, abrindo assim o prazo legal de 03 (três) dias uteis 

para apresentação à Senhor Pregoeira, no horário de expediente das 07:30 às 13:00 na Av. Dom 

Pedro II, 915 Bairro: Centro, CEP: 68.440-00, Abaetetuba/PA, Sala de Licitações do Instituto de 

Previdência do Município de Abaetetuba - PA. O Licitante participante não manifestou intenção 

em interpor Recurso. A Pregoeira solicitou ao representante que envie a proposta consolidada em 

até 24 Horas para a Comissão Permanente de Licitação, e que em média de cinco dias após o 

recebimento da proposta consolidada a Ata de Registro de Preços estará disponível para 

assinatura. Nada mais havendo a tratar, lavrou – se a presente ata que vai assinada pela Pregoeira, 

equipe de apoio, e representantes da empresa presente. Às 17h13min o Senhor Pregoeira 

declarou encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos. 
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Nº 
ITEM 

DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE MARCA 
VALOR 

ADJUDUCAD
O 

VALOR 
TOTAL 

1 
Agenda 2019, tipo telefônica, capa 
dura, 84 folhas. 

50 UNIDADE tilibra  R$ 14,00   R$ 700,00  

2 
Almofada para carimbo - cor preta e 
azul. 

50 UNIDADE tilibra  R$ 5,00   R$ 250,00  

3 
Apagador de lousa, com porta giz, 
com suporte em madeira medindo 
17x7cm 

200 
UNIDADE 

tilibra  R$ 6,50  
 R$ 
1.300,00  

4 Apagador de quadro branco. 505 
UNIDADE 

tilibra  R$ 3,00  
 R$ 
1.515,00  

5 
Apontador de lapis, em plástico, com 
depósito vertical, cx c/ 12 und 

500 CAIXA tilibra  R$ 10,80  
 R$ 
5.400,00  

6 
Arquivo morto novaonda 
250x130x350mm (cores diversas) 

5000 UNIDADE 
compacto

r 
 R$ 5,90  

 R$ 
9.500,00  

7 
Balão de latex, tamanho mínimo de 
65, cores variadas, pacote com 50 
unidades. 

700 PACOTE tilibra  R$ 3,90  
 R$ 
2.730,00  

8 
Bandeja plástica para acondicionar 
papel, com 03 (três) compartimentos 
sobrepostos. 

150 UNIDADE tilibra  R$ 43,90  
 R$ 
6.585,00  

9 
Barbante 8 fios 100% algodão com 
101 mts, pacote c/ 6 und 

150 PACOTE 
compacto

r 
 R$ 33,00  

 R$ 
4.950,00  

10 
Bloco autoadesivo 76x76 neon Magic 
cores c/100fls 

500 
UNIDADE 

tilibra  R$ 4,00  
 R$ 
2.000,00  

11 Bobina p/ calculadora 50 
UNIDADE 

tilibra  R$ 7,00   R$ 350,00  

12 
Bola de isopor 100MM - Pacote com 
10 unidades 

150 PACOTE 
Compact

or 
 R$ 30,00  

 R$ 
4.500,00  

13 
Borracha branca escolar record 40 
CX 40 UN 

215 CAIXA tilibra  R$ 10,00  
 R$ 
2.150,00  

14 
Borracha duas cores, caixa com 40 
unidades. 

200 CAIXA tilibra  R$ 20,00  
 R$ 
4.000,00  

15 Caderno tipo escolar brochurinha 50 
UNIDADE 

tilibra  R$ 12,00   R$ 600,00  

16 
Caderno universitário capa dura 1x1 
96 folhas 

30 
UNIDADE 

tilibra  R$ 2,00   R$ 60,00  

17 
Caderno Universitário, capa dura, 
com 10 matérias, contendo 200 
folhas. 

30 
UNIDADE 

tilibra  R$ 12,00   R$ 360,00  

18 
Caneta esferográfica PONTA 
GROSSA 

50 
UNIDADE 

bic  R$ 16,00   R$ 800,00  

19 
Caneta esferográfica, ponta fina, 
escrita fina 07, na cor azul, preta e 
vermelha, Caixa com 50 unidades. 

20 CAIXA 
compacto

r 
 R$ 40,00   R$ 800,00  

20 
Caneta hidrográfica embalagem com 
12 cores, ponta media e resistente 
com vedação adequada. 

400 ESTOJO 
compacto

r 
 R$ 5,50  

 R$ 
2.200,00  

21 
Caneta hidrográfica embalagem com 
24 cores, ponta media e resistente 
com vedação adequada. 

400 ESTOJO 
compacto

r 
 R$ 12,00  

 R$ 
4.800,00  
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22 
Caneta marca texto cores diversas c/ 
12 unidade 

200 CAIXA  tilibra  R$ 18,00  
R$ 
3.600,00  

 
R$79.150,0
0  

 

 

 

 

Abaetetuba – PA, 19 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Danielly Farias Corrêa 

Pregoeira  

 

 

 

 
Sônia Maria Xavier Rodrigues  

Membro 

 

 

 

 

 Reginaldo Silva Marques 

Membro 
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