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ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 

 

Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 020/2018, cujo objeto de 

licitação é a seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de 

Preços da Administração Pública Municipal para Fornecimento de Impressos Gráficos e outros 

serviços congêneres, para manutenção das atividades da Prefeitura e demais Fundos Municipal 
para contratações futuras, na forma estabelecida no inciso I do art. 2º do Decreto Municipal nº 

027/2017, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

 

Ao dia dezoito do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, no 

Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, localizada na Av. 

Castelo Branco nº 821, Centro, Brasil Novo/PA, reuniu-se o Pregoeiro Jozimar dos Santos Silva e a 

Equipe de Apoio composta por Zilda Cosin Silva e Jailson Carvalho de Sousa Junior, ambos 

designados pela Portaria PMBN/GP nº. 003 de 02 de janeiro de 2018, para o recebimento dos 

envelopes de credenciamentos, propostas e documentos para a realização do processo de licitação 

em epígrafe, conforme publicações no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Brasil Novo no 

dia 05/04/2018, Diário Oficial da União - Edição N° 65 - Seção 3 - Pag 264, Diário Oficial do 

Estado - Edição N° 33591 - Pag 95, www.tcm.pa.gov.br Site 05/04/2018, 

www.brasilnovo.pa.gov.br Site 05/04/2018, conforme comprovantes anexos ao processo, tendo em 

vista a ampla divulgação somente 04 (quatro) empresas fizeram a retirada do edital, conforme a 

seguir: A.S.C. BORGES – ME – CNPJ: 10.173.635/0001-44; ANTONIO BRITO DIAS – ME – 

CNPJ: 06.901.190/0001-02; EDER BRITO DIAS – ME – CNPJ: 14.199.929/0001-04; EDMILSON 

CONCEIÇÃO FREITAS – CNPJ: 26.408.489/0001-29, sendo que somente a empresa abaixo 

identificada compareceu no dia e hora marcada para recebimento dos envelopes contendo 

credenciamento, proposta de preços e habilitação. O Pregoeiro e sua equipe de apoio procederam o 

certame com o recolhimento dos envelopes contendo credenciamento, proposta de preços e 

habilitação, onde iniciamos com abertura dos envelopes “A”. As empresas  A.S.C. BORGES – ME 

– CNPJ: 10.173.635/0001-44, está representado por seu proprietário o Sr. Antonio Sergio Costa 

Borges, portador do RG: 1660943 SSP/PA e CPF: 282.987.212-68; ANTONIO BRITO DIAS – ME 

– CNPJ: 06.901.190/0001-02, está representado por seu proprietário o Sr. Antonio Alves da Silva, 

portador do RG: 2292950 SSP/ PA, e CPF: 304.034.562-15; EDER BRITO DIAS – ME – CNPJ: 

14.199.929/0001-04, está representado por seu proprietário o Sr. Eder Brito Dias, portador do RG: 

5038791 PC/ PA, e CPF: 685.801.182-04; EDMILSON CONCEIÇÃO FREITAS – CNPJ: 

26.408.489/0001-29, está representado por seu proprietário o Sr. Helio de Sousa Freitas, portador 

do RG: 3257297 SSP/PA, e CPF: 333.312.512-91, sendo que as empresas apresentaram os 

documentos solicitados para o credenciamento, onde foram analisados e rubricados, sendo que aa 

empresa presente está credenciada, e apta a prosseguirem no certame licitatório, e perguntamos aos 

licitantes presentes se teriam alguma argumentação sobre o credenciamento e as mesmas concordou 

com o prosseguimento do certame. Deu-se o início a abertura dos envelopes “B” onde contém a 

proposta de preços, após análise e visto do representante presente, a proposta está devidamente 

classificada, sendo que também nesta fase perguntamos aos licitantes presentes se teriam alguma 

argumentação sobre as propostas de preços concordaram com o prosseguimento do certame, 

passamos para a fase dos lances o Pregoeiro deu início a uma negociação direta com os 

fornecedores, onde os licitantes presentes foram incentivados a baixarem os preços ora apresentados 

por escrito, sendo que os valores estão mencionados no mapa em anexo, que é parte integrante desta 

ata, passando para a fase de habilitação foi examinada toda a documentação das empresas e as 

mesmas está devidamente habilitada.  Sendo eu Jozimar dos Santos Silva, pregoeiro deste certame, 

adjudico as empresas A.S.C. BORGES – ME venceu o lote 07 no valor de R$ 63.750,00 (sessenta e 

três mil setecentos e cinquenta reais); ANTONIO BRITO DIAS – ME venceu os lotes 02, 03, 04, 

05, 06 e 08 no valor de R$ 58.551,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e um reais); 
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EDER BRITO DIAS – ME venceu o lote 01 no valor de R$ 51.357,00 (cinquenta e um mil 

trezentos e cinquenta e sete reais); EDMILSON CONCEIÇÃO FREITAS venceu o lote 09 no valor 

de R$ 2.962.486,65 (dois milhões novecentos e sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis 

reais e sessenta e cinco centavos), o processo será encaminhada ao Sr. Alexandre Lunelli, Prefeito 

Municipal de Brasil Novo, Ordenador de Despesas para efeito de homologação das empresas 

vencedoras. Sem mais para tratar digno de registro, lavrei a presente ata, a qual assino e será 

assinada pelo representante presente e equipe de apoio.  
 

 

 

 

 

___________________________________ 

Jozimar dos Santos Silva 

Pregoeiro 
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A.S.C. BORGES – ME 

CNPJ: 10.173.635/0001-44 
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Zilda Cosin Silva 

Equipe de Apoio 
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ANTONIO BRITO DIAS – ME 

CNPJ: 06.901.190/0001-02 
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Jailson Carvalho de Sousa Junior 

Equipe de Apoio 
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EDER BRITO DIAS – ME 

CNPJ: 14.199.929/0001-04 
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EDMILSON CONCEIÇÃO FREITAS 

CNPJ: 26.408.489/0001-29 
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