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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019. 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. 

 
Aos onze dias do mês de Julho de Dois Mil e Dezenove, às 15h00min, horário local, na Sala da 

Comissão Permanente de Licitação do Instituto de Pesquisa, Planejamento Urbano e 

Desenvolvimento Sustentável do Município de Redenção – IPPUR reuniram-se o pregoeiro 

Paulo de Oliveira Serra Filho e a equipe de apoio, formada pelos servidores do IPPUR, senhor 

Roniclei Gomes da Silva e Diego de Sousa Moreno, designados pela portaria nº 027/2019 GP-

IPPUR, de 17 de Abril de 2019, para a condução dos procedimentos administrativos relativos 

ao PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2019 DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a: 

contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica em equipamentos e 

redes de informática, para serem utilizados no IPPUR. O aviso de licitação foi publicado no 

Diário Oficial da União, seção 3, nº 125, Jornal Diário do Pará, Caderno B8, ambas as 

publicações datadas de 02/07/2019 e disponível para qualquer cidadão no site oficial do IPPUR 

www.ippur.pa.gov.br. Com o início da sessão, o pregoeiro e a equipe de apoio deram boas-

vindas aos presentes, e agradeceram a participação das empresas interessadas e dos demais 

presentes no certame. Logo em seguida, deu-se início ao recebimento do credenciamento dos 

representantes das empresas presentes. Daí passou-se a verificar os documentos de 

credenciamento e após análise, o pregoeiro informou abaixo a única empresa presente e 

CREDENCIADA: 

 

Dando continuidade passou-se ao recebimento dos envelopes - “PROPOSTAS” e 

“DOCUMENTAÇÕES” sendo aberto primeiramente o envelope contendo a Proposta Comercial, 

que estão em conformidade com as exigências do presente edital, posteriormente foram 

lançadas no sistema. Ato contínuo, o pregoeiro ainda esclareceu que o procedimento foi 

realizado levando-se em consideração o menor preço global e que a prestação de serviço 

licitada será de acordo com solicitação e conveniência do IPPUR e que o pagamento está 

atrelado à prestação de serviço. Iniciou-se a análise da proposta de preço apresentada pelo 

licitante, tendo como base de avaliação as determinações do edital. Em seguida não havendo 

nenhuma manifestação, fez-se a leitura em voz alta do preço apresentado. O Pregoeiro 

indagou ao representante da Empresa sobre o desejo de negociação e o participante afirmou 

que não havia possibilidade de diminuição do valor, haja vista, um estudo financeiro do que 

seria o mínimo possível do valor para a prestação do serviço. Após etapa de lance deu-se inicio 

a abertura do envelope de habilitação da Empresa TIAGO DA SILVA FERREIRA, vencedora 

do item, estando HABILITADA na fase preliminar do certame. Ato contínuo, sendo assim o 

pregoeiro resolveu ADJUDICAR o objeto do certame para a empresa vencedora, conforme 

classificação final do item que segue em anexo ao referido pregão presencial, além do relatório 
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de economicidade. Ato contínuo, a empresa TIAGO DA SILVA FERREIRA, CNPJ: 

32.693.167/0001-71, foi vencedora do item, perfazendo o valor global previsto e estimado de 

R$7.100,00 (SETE MIL E CEM REAIS). Durante o certame, foi verificado que não havia o 

desejo da intenção de recurso. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade 

superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião do dia Onze de Julho 

de Dois Mil e Dezenove (11/07/2019) às 16h:30min (Horário Local). Eu, Roniclei Gomes da 

Silva, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado, 

segue assinado pelo pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a 

lavratura do mesmo. 

 

 

 

 

Paulo de Oliveira Serra Filho 

Pregoeiro 

Port. N° 019/2019 – GB-IPPUR 

 

 

Membros da Equipe de apoio: 

 

 

 

 

                  Roniclei Gomes da Silva                               Diego de Sousa Moreno 
                      Membro equipe de Apoio                                                       Membro equipe de apoio                       
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