
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

Avenida dos Estados N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 

CNPJ 34.670.976/0001-93 

 
ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020 

 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 

Às 16h30min (as dezesseis horas e trinta minutos) horário de local do dia 04 do mês de março de 
2020, na Sede da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, na sala de licitação, reuniram-se a 
pregoeira, Railane Barbosa Almeida, e a equipe de apoio Edivaldo Silva Araújo, Walter Machado 
das Chagas e Liliane Rodrigues Honorato (membros), designados pelo Decreto Municipal N.º 
0287/2018 de 17 dezembro de 2018, PROCESSO LICITÁTORIO Nº 014/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
011/2020 DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.  Contratação de empresas para prestação de serviços 
de Lava jato na Frota de Veículos leves e Maquinas Pesadas do Município de Cumaru do Norte - PA, 
no exercício de 2020. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União, seção 3, em 18 de 
fevereiro de 2020 na IOEPA – Imprensa Oficial do Estado do Pará, de 17/02/2020, e o competente 
aviso foi publicada ainda no quadro de avisos desta Prefeitura e em jornal de grande circulação na 
região, diário do Pará, correspondente aos dias citados a cima, no portal do jurisdicionado – TCM – 
www.tcm.pa.gov.br e site da Prefeitura www.pmcn.pa.gov.br. Inicialmente, em conformidade com 
as disposições contidas no Edital. A Pregoeira abriu a sessão pública, deu boas vindas a todos e 
agradeceu à participação das empresas interessadas, ensejo em que fez a apresentação do grupo 
condutor dos trabalhos e uma explanação no que diz respeito à Legislação vigente, lei 10.520/2002, 
em seguida, deu início à fase de credenciamento bem como recebeu as documentações que suporta 
o credenciamento informado no item 7.2 do referido edital. Compareceu neste certame para 
Credenciamento as empresas: MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES 59711957272, inscrita no CNPJ 
14.267.394/0001-53 com o seu representante legal Maria de Fatima Rodrigues Alves, portador da 
carteira de identidade n.º 740739 PC/PA e do CPF (MF) n.º 597.119.572-72, sendo o mesmo 
declarado credenciado. WESLESGTON MALDINNE DOS SANTOS DA SILVA 04737848158, inscrita no 
CNPJ 32.417.631/0001-05 com o seu representante legal Weslesgton Maldinne dos Santos da Silva, 
portador da carteira de identidade n.º 1171216 SSP/TO e do CPF (MF) n.º 047.378.481-58. Ato 
contínuo passou ao recebimento dos envelopes - “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”. O Pregoeiro 
esclarece que será aberto inicialmente o envelope contendo as Proposta de Preço, a empresa: MARIA 
DE FATIMA RODRIGUES ALVES 59711957272, apresentou a Proposta inicial no valor previsto e 
estimado de R$ 296.750,00 (duzentos e noventa e seis mil e setecentos e cinquenta reais), e  
WESLESGTON MALDINNE DOS SANTOS DA SILVA 04737848158, apresentou a Proposta inicial no 
valor previsto e estimado de R$ 457.000,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil reais), neste 
momento a  Pregoeira indagou ao representante da empresa sobre o desejo de participar da etapa 
de negociação dos preços por ela ofertado, os mesmos corresponderam positivamente. Durante a 
etapa de lance após cada empresa ganhando o seu primeiro item  a pregoeira abriu os envelopes 02 
de HABILITAÇÃO pediu para todos verificar e assinar as documentações para comprovação de 
habilitação, após analisados jugados todos HABILITADOS, após finalizada a etapa de lance e 
negociação houve redução significativa no valor inicial ofertado dos respectivos itens o que totalizou 
o seguinte valore das empresas conformes relatório em anexo, as empresas: WESLESGTON 
MALDINNE DOS SANTOS DA SILVA 04737848158,  perfez um valor global previsto estimado de R$ 
122.100,00 (cento e vinte e dois mil e cem reais) com os Itens n° 02, 03, 05, 08, 10, 11, 14, 15 e 18 e 
MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES 59711957272, perfez um valor global previsto estimado de R$ 
154.640,00 (cento e cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais) com os Itens nº 01, 04, 06, 
07, 09, 12, 13, 16, 17 e 19. Ficando o certame em um valor global previsto e estimado de R$ 
276.740,00 (duzentos e setenta e seis mil e setecentos e quarenta reais). Em seguida, deu-se início 
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a avaliação dos documentos das referidas empresas para comprovação da habilitação. Julgadas e 
habilitadas adjudicou-se os objetos a elas. O pregoeiro indagou aos presentes quanto à intenção de 
interposição de recursos, ninguém se manifestou, nada sendo declarado.  Nada mais havendo a ser 
tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada a presente reunião e para constar, lavrei a presente Ata, 
que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, __________________________________ 
(Vilamon Pereira Ramos), Secretário desta reunião, que a subscrevi. Cumaru do Norte – PA  04 de 
março de 2020. >>>>>>>>>>>>>>>>>. 
 
 
 

Railane Barbosa Almeida 

Pregoeiro 

Dec. 0287/2018 
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