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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020/CMX 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020/CMX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2020/CMX 

 
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

Às dez horas e dezesseis minutos do dia vinte e nove de abril do ano de dois mil e 
vinte, reuniram-se na Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, na Praça Silvéria de 
Jesus Silva, sem número, Centro, na cidade de Xinguara / PA, os servidores, Rozania Pinto 
Lima  como Pregoeira, Raquel Moreira Sobrinho e Sandro Moreira de Melo, membros da Equipe de 
Apoio, conforme Portaria nº 15, de dezesseis de janeiro de dois mil e vinte, para proceder o 
credenciamento e o julgamento das propostas de preços e habilitação das empresas interessadas em 
participar do PREGÃO PRESENCIAL número TRÊS DE DOIS MIL E VINTE, conforme 
despacho exarado no processo licitatório número oito de dois mil e vinte, destinado à aquisição de 
materiais de consumo em geral, compreendendo gêneros alimentícios, utensílios domésticos e 
materiais de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de 
Xinguara / PA. 

 
No dia e hora indicados, foram recebidos os documentos de credenciamento e os 

envelopes das propostas de preços e de habilitação da seguinte licitante: FLAVIO S. SIQUEIRA – 
ME.  

 
Analisados os documentos de credenciamento, foi constatado que a única licitante 

presente atendeu, perfeitamente, às exigências do edital, tendo sido, portanto, admitida a ser 
representada no presente certame. 

 
Em seguida, a Pregoeira declarou iniciada a sessão e passou à abertura do envelope da 

proposta, procedendo à verificação dos preços.  
 

A proposta da licitante FLÁVIO S. SIQUEIRA – ME atendeu adequadamente aos 
ditames previstos no instrumento vinculatório deste certame, o Edital do Pregão Presencial no 
03/2020/CMX. Portanto, da verificação dos preços, resultou a proposta conforme consta na 
seguinte tabela:  

 
LOTE ÚNICO. MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL 

EMPRESA PROPOSTA (R$) SITUAÇÃO 
FLÁVIO S. SIQUEIRA – ME R$ 42.332,82 CLASSIFICADA 

 
Na sequência procedeu-se vistas, seguidas de rubricas na referida proposta. Conclamada a 

promover a redução do valor da proposta, a proponente absteve-se por considerar que os preços dos 
produtos, em meio à crise instalada pela pandemia do Coronavírus, estão sendo elevados 
imprevisivelmente.  

 
Assim, foram arrematados os produtos para a empresa FLÁVIO S. SIQUEIRA – ME, 

pelo valor global de R$ R$ 42.332,82 (quarenta e dois mil, trezentos e trinta e dois reais e 
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oitenta e dois centavos); 
 

Ato contínuo após as devidas rubricas, passou-se à abertura do envelope dos 
documentos de habilitação da empresa FLÁVIO S. SIQUEIRA – ME. Após a conferência e a 
autenticação dos documentos com os originais, a Pregoeira declarou a empresa habilitada e 
vencedora. ADJUDICAÇÃO: diante da inexistência de outras proponentes a serem consultadas 
quanto a intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicou os itens dos objetos deste 
pregão à vencedora. 

 
Registramos o término da sessão às 11h:10m. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a 

presente ata que lida e achada conforme por todos, vai assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e 
Licitante. 

 
 

Xinguara / Pará, 29 de abril de 2020. 
 
 
 
 

Rozania Pinto Lima 
Pregoeira 

Portaria nº 15/2020 

 
Equipe de Apoio: 

 
 

Raquel Moreira Sobrinho    Sandro Moreira de Melo 
       Membro            Membro 

    Portaria nº 15/2020         Portaria nº 15/2020 
 
 
 
 
 
 

Flávio S. Siqueira - ME 
                                                             Licitante 


