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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2021 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

O Pregoeiro, Sr. Jozimar dos Santos Silva, designado através da Portaria n°. 023 de 07 
de janeiro de 2021, após analisado o resultado da licitação em epígrafe e com base no inciso XX do 

artigo 4° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e no inciso XIV do artigo 11 do Decreto n° 
3.555, de 8 de agosto de 2000, ADJUDICA ao (s) licitante (s) vencedor (s) do objeto deste certame, 

conforme indicado no quadro de resultado da adjudicação: 
 

FIRMA LOTES VALOR CRIT. JULG. 

 

RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - 

EPP 

01, 02, 

04 e 05 
181.186,50  

 

Menor Preço 

 

PERFORM INFORMATICA EIRELI - ME 06 94.500,00 

D. G. SPERN - EPP 08 82.226,45 

G. A. MESQUITA 03 35.000,00 

 

VALOR GLOBAL                                                                                     R$ 392.912,95 

 
 

Altamira (PA), 09 de abril de 2021. 
 

 
 

____________________________ 
Jozimar dos Santos Silva 

Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2021 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 
Após constata a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente Sr. Silvano Fortunato da Silva, RESOLVE 
HOMOLOGAR, em favor do (s) fornecedor (s) abaixo identificado (s) a 
Licitação de que trata o Pregão Presencial n. 003/2021, nos seguintes 
Termos:  
 
a) Processo n. 010/2021; 
b) Licitação n. 003/2021; 

c) Modalidade: Pregão Presencial; 
d) Data da Adjudicação: 09/04/2021; 
e) Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais de Consumo Diversos; 
f) Fornecedor (es) e Item(s) Vencedor(es); 

RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - EPP 
01, 02, 04 

e 05 
181.186,50 

PERFORM INFORMATICA EIRELI - ME 06 94.500,00 

D. G. SPERN - EPP 08 82.226,45 

G. A. MESQUITA 03 35.000,00 

 
Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos 

autos respectivos e dê-se os demais encaminhamentos na forma da Lei. 
 

Altamira (PA), 09 de abril de 2021. 
 
 

 
Silvano Fortunato da Silva 

Presidente da Câmara Municipal de Altamira 
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PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 
 

Eu, MANOEL MOURA ACÁCIO, inscrita no CPF sob o nº 173.370.892-87, responsável pelo Controle 
Interno da Câmara Municipal de Altamira/PA, nomeada nos termos da Portaria nº 014/2021, 
declara, para os devidos fins, juntos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos 
termos do art. 11, da resolução nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou 
integralmente o processo n° 010/2021, referente ao Pregão Presencial SRP nº 003/2021, tendo 
por objeto Aquisição de Materiais de Consumo Diversos, para manutenção das atividade da 
Câmara Municipal de Altamira, celebrado através dos Contratos Administrativos com as  
empresas; G. A. MESQUITA, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ sob o nº 
37.628.322/0001-90; D. G. SPERN - EPP (PONTO E VIRGULA PAPEPLARIA E INFOMÁTICA), pessoa 
jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ/MF n.º 04.253.995/0001-53; PERFORM 
INFORMATICA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.624.939/0001-88; RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado interno, inscrita no CNPJ/MF n.º 14.979.866/0001-09, com base na insculpidas pela lei n° 
8.666/93 e demais instrumentos legais regras correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido 
processo se encontra; 
 
-(x) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases interna, de habilitação, julgamento, 
publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para o Poder Legislativo Municipal; 
 
-( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 
publicidade e contratação estando apto a gerar despesas para o Poder Legislativo, com as 
ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo. 
 
- ( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para o Poder 
Legislativo, conforme  impropriedades ou ilegalidades enumeradas no parecer do controle 
Interno, encaminhado como anexo. 
 
Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas a comprovação 
por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao 
Ministério Público Estadual, para as providencias de alçada. 
 

Altamira (PA), 14 de abril de 2021. 
 
 

________________________________________________ 

MANOEL MOURA ACÁCIO 
Controlador Interno  
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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 
 

Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 003/2021, cujo objeto de 

licitação é a seleção e contratação de empresas para  AQUISÇÃO DE CONSUMO DIVERSOS 

(ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E OUTROS), conforme termo de referência no 

Anexo I. 

 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na Câmara 
Municipal de Altamira, localizada na Rua 1º de Janeiro nº 1274, Catedral, CEP. 68.371.020 – 

Altamira – Pará, reuniu-se o Pregoeiro Jozimar dos Santos Silva e a Equipe de Apoio composta por 
Vanilda Lopes da Silva e José Klewton Ferreira Saraiva, ambos designados pela Portaria nº. 023 de 

07 de janeiro de 2021, 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 Câmara municipal de Altamira no dia 23/03/2021, Jornal de Grande 

Circulação Regional – Jornal Amazônia de 23/03/2021 e no Diário Oficial do Estado 23/03/2021, 
site da Câmara Municipal de Altamira, site do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCM (mural 

de licitações), conforme comprovantes anexos ao processo, tendo em vista a ampla divulgação 
somente 06 (seis) empresas compareceram no dia e hora marcada para recebimento dos envelopes 

contendo credenciamento, propostas 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 RODRIGUES 
E PENA ATACADISTA LTDA,  inscrita no CNPJ/MF n° 14.979.866/0001-09, está representada 

pelo Sr. Márcio Pena Gomes, portador do CPF 083.398.777-12; G. A. MESQUITA – inscrita no 
CNPJ/MF n° 37.628.322/0001-90, está representada pelo Sr. Alberto Gutembergh de Paula, 

portador do CPF: 948.036.762-91; PERFORM INFORMATICA – EIRELI inscrita no CNPJ/MF n° 
04.624.939/0001-88, está representado pela Sra. Eliane Dias dos Santos Quixabeira, portadora do 

CPF: 009.133.122-66; NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF n° 
23.882.208/0001-87, está representado pela Sra. Elen Bitencourt Flores, portadora do CPF: 

764.067.172-87; O S OLIVEIRA COMERCIAL - ME,  inscrita no CNPJ/MF n° 03.623.513/0001-
47, está representada pelo Sr. Osvaldo Souza Oliveira, portador do 604.912.482-53; D. G. SPERN 

EIRELI,  inscrita no CNPJ/MF n° 04.253.995/0001-53, está representada pelo Sr. Daniel Gois 
Spern, portador do CPF 667.729.902-34, sendo que as empresas apresentaram os documentos 

solicitados para o credenciamento, onde foram analisados e rubricados, sendo que as empresas 
presentes estão credenciadas, e aptas a prosseguirem no certame licitatório, sendo que perguntamos 

aos licitantes presentes se teriam alguma argumentação sobre o credenciamento e o mesmo 
concordou com o prosseguimento do certame. Deu-se o início a abertura dos envelopes “B” onde 

contém as propostas de preços, após análise e visto dos representantes presentes, as propostas estão 
devidamente classificadas, sendo que também nesta fase perguntamos ao licitante presente se teria 

alguma argumentação sobre as proposta de preços, sendo que todos concordaram, passamos para a 
fase dos lances o Pregoeiro deu início a uma negociação direta com os fornecedores, onde os 



 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PODER LEGISLATIVO 
 

 

Rua 1º de Janeiro nº 1274, Catedral – Fone (093) 3515-1528 – CEP. 68.371.020 – Altamira – Pará 

 
 

 
 

 
 

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 onde abrimos os envelopes das empresas presentes e classificadas - envelope 
“C” onde foram examinadas todas as suas documentações, o pregoeiro considerou as empresas 

arrematantes, nenhuma empresa manifestou interesse de interposição de recurso em relação a 
Abertura e Julgamento do presente Certame, o presente processo será encaminhado para a senhor 

Silvano Fortunato da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Altamira, para os devidos 
despachos de praxe. 

 

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 

 ____________________________ 

PERFORM INFORMATICA – 

EIRELI 

 Licitante 

 

_______________________________ 

José Klewton Ferreira Saraiva 

Equipe de Apoio 

 ____________________________ 

G. A. MESQUITA 

 Licitante 

   

   

 
_______________________________ 

O S OLIVEIRA COMERCIAL - ME  

Licitante 

 ____________________________ 

RODRIGUES E PENA 

ATACADISTA LTDA 

 Licitante 

 

_______________________________ 

NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 

– ME 

 Licitante 
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