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ATA DA SESSÃO 

PROCESSO Nº 005/2018-CMP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 003/2018-CMP  
 
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na Sala das 

Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Paragominas, com sede à 

Praça Célio Miranda, 120 – Centro – inscrito no CNPJ sob no 34.845.040/0001-

56, reuniram-se o Pregoeiro Fábio de Sousa Araújo, bem como a equipe de 

apoio, formada por Onildo Soares Gusmão, Valdinea dos Santos Silva e Jorge 

Wellington Corrêa Quadros, designados conforme a Portaria 002/2018, para os 

procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em Epígrafe, conforme o edital 

respectivo e seus anexos, para o qual se lavra a presente Ata de Pregão 

Presencial Nº PP 003/2018-CMP, tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a  

contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação 

de impressoras multifuncionais para atender as necessidades do 

departamento financeiro, departamento legislativo, departamento de 

licitação e gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de 

Paragominas/PA, durante o exercício do ano de 2018, conforme o termo de 

referência anexo ao respectivo edital.  

Às 09:30 horas, o pregoeiro deu início ao presente Pregão Presencial. Logo em 

seguida, deu-se início ao credenciamento. O pregoeiro concedeu 15 minutos de 

carência no credenciamento para eventuais interessados. Após o prazo de 

carência, foi constatado o interesse de apenas uma empresa:  

 

LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL 

 

TP Gomes Informática ME, inscrita no 

CNPJ: 09.251.721/0001-49. 

 

Tiago Pimentel Gomes, inscrito no 

CPF 934.061.932-34 e RG 4697159-

SSP/PA, na qualidade de 

representante legal. 
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Após a licitante presente, pregoeiro e equipe de apoio rubricarem o envelope de 

Proposta, foi dado prosseguimento à Sessão, abrindo-se o envelope nº 01 

(proposta de preços) da empresa participante do certame. Isto posto em análise 

para verificação da conformidade da proposta apresentada com os requisitos 

exigidos no edital e observados os procedimentos previstos no artigo 4º, inciso 

VIII da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, tendo em vista, que não tivemos a 

presença de outros licitantes no certame, não houve a fase de oferta de lances, 

passando-se imediatamente a fase de negociação. 

NEGOCIAÇÃO 

A empresa apresentou valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o valor 

total para oito meses de R$ 16.000,000 (dezesseis mil reais).  

O Pregoeiro considerou o valor muito acima da média percebida na pesquisa 

realizada pela CPL em Março desse ano no mercado local, O Pregoeiro então 

pediu ao licitante que reconsiderasse sua proposta e fizesse uma oferta mais 

baixa. 

O licitante disse que a CPL tinha cotado já a quase 60 dias e que sua proposta 

se baseou em uma pesquisa de mercado mais recente, observando que a 

variação do dólar está em uma tendência de alta nas últimas semanas e que 

seus insumos são cotados em dólar, O licitante disse ainda, que era possível 

baixar e perguntou qual era o valor médio da auferido na pesquisa realizada pela 

CPL. 

O Pregoeiro lhe informou que o valor médio percebido na pesquisa foi de R$ 

1.598,33 (mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos). 

O licitante então fez uma nova proposta ao pregoeiro e igualou o seu preço ao 

valor médio obtido pela pesquisa da CPL, ou seja, o valor de R$ 1.598,33 (mil 

quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), e argumentou que um 

valor mais baixo que esse seria difícil estabelecer, tendo em vista a dificuldade 
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de prever a variação da moeda americana, uma vez que seus insumos são 

cotados naquela moeda.  

O pregoeiro considerou os argumentos do licitante, desta forma foi encerrada a 

fase de negociação, com o valor final acordado entre o Pregoeiro e o licitante em 

R$ 1.598,33 (mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos). 

O pregoeiro pediu para que todos rubricassem o envelope nº 2 (documentos de 

habilitação), em seguida passou a abertura do envelope e pôs o conteúdo em 

analise para verificar a conformidade com estabelecido no edital. O pregoeiro 

considerou os documentos em ordem e de acordo com o que estava 

estabelecido no edital. Fazendo em seguida a adjudicação. 

  Ficando assim adjudicada para a empresa: 

EMPRESA VENCEDORA. 

TP Gomes Informática ME 

CNPJ: 09.251.721/0001-49. 

ENDEREÇO: Travessa Minas Gerais, 220 - Célio Miranda. Paragominas-

Pará. CEP: 68.626-330. 

VALOR MENSAL OBTIDO 

 

R$ 1.598,33 (mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) 

VALOR GLOBAL PARA 08 MESES DE CONTRATO (MAIO A 

DEZEMBRO DE 2018) 

 

R$ 12.786,64 (doze mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e 

quatro centavos) 
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Não houve empresa para cadastro de reserva. Nada mais havendo a registrar 

em ata, o Pregoeiro declarou encerrada a Sessão às 10:30 horas, agradecendo 

a presença de todos. Lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, 

Equipe de apoio e representante legal da empresa vencedora.  

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

FÁBIO DE SOUSA ARAÚJO 

Pregoeiro 

 

 

 

________________________________ 

ONILDO GUSMÃO SOARES 

Equipe de Apoio 

 

 

 

________________________________ 

VALDINEA DOS SANTOS SILVA 

Equipe de Apoio 

 

 

 

______________________________________ 

JORGE WELLINGTON CORRÊA QUADROS 

Equipe de Apoio 

 

 

 

______________________________________ 

TIAGO PIMENTEL GOMES - CPF: 934.061.932-34 

Representante legal TP Gomes Informática ME 
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