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ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 4003-2/2021 - FME 
 

Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP Nº 4003-2/2021 - FME, cujo o 

objeto da presente licitação é a Seleção e contratação de pessoa jurídica para aquisição de kits escolar 

contendo: (01 Mochila, 01 Caderno de 10 matérias personalizado, 02 Lápis Grafite, 02 canetas, 01 

Borracha, 01 apontador, 01 régua de 30cm, 02 cx Lápis de Cor, 01 camisa, 01 prato, 01colher, 01 copo e 

01 caça conhecimento. 15.644 (quinze mil seiscentos e quarenta e quatro) kits para o ano letivo de 2022 

e aquisição de aparelhos, equipamentos e materiais necessários para a implantação de Playground 

Infantil para atender a creche municipal no Município de Porto de Moz, sendo o tipo de licitação 

menor preço unitário por Item conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra 

este edital como Anexo I. 

Aos 24 dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e Um, às nove horas, no Departamento de 

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, localizada na Rua Professora 

Simpliciana Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA, reuniu-se o Pregoeiro 

Jairo Vieira Duarte Souto e a Equipe de Apoio composta por Daiane Regina Martins Gonçalves Lima, 

Marcio da Rocha Silveira e Enilde Maia Moreira, ambos instituídos pela Portaria nº. 017 de 19 de 

janeiro de 2021. Logo se deu inicio da abertura para o recebimento dos envelopes de credenciamento, 

proposta de preços e documentos de habilitação para a realização do processo de licitação em epígrafe, 

conforme publicações no Diário Oficial da União, Seção n°3, publicação n° 208, pagina n°323 do dia 

05/11/2021, no jornal de grande circulação Jornal Amazônia, Gerais, página nº. 6 no dia 05/11/2021 e 

no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará n° 2559, pagina n° 55 do dia 04/11/2021, conforme 

comprovantes anexos ao processo, tendo em vista a ampla divulgação: 

 

Sendo que duas empresas compareceram no dia e hora marcada para recebimento do credenciamento e 

envelopes contendo propostas de preços e documentos de habilitação. O Pregoeiro e sua equipe de 

apoio procederam o certame com o recolhimento do credenciamento, proposta de preços e documento 

de habilitação, onde iniciamos a sessão, sendo que as empresas: 

 

1- NORONHA E MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 

20.778.470/0001-98 está representada pelo seu Representante Sr. Oziel da Silva Santos, portador 

do RG: 7752-295 PC/PA e CPF: 033.161.542-50. 

 

2- J. K NORONHACOMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CNPJ: 42.897.465/0001-37 está 

representada pelo seu Representante Sr. John Kleyton Ferreira Nogueira, portador do RG: 5272112 

3ª Via PC/PA e CPF: 936.281.532-04. 

 

As empresas ora citadas apresentaram os documentos solicitados para o credenciamento, onde foram 

analisados e por todos rubricados, sendo que a empresa presente está credenciada, e apta a prosseguir 

no certame licitatório. Deu-se o inicio a abertura dos envelope “A” onde os mesmos contém as 

propostas de preços, após análise e visto de todos os presentes constatamos que suas propostas estão 

de acordo com o edital, estando devidamente classificadas, passamos para a fase dos lances o 

Pregoeiro deu início a uma negociação direta com o participante, onde o licitante presente foi 

incentivado a baixar 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 abrimos o 
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envelope da empresa vencedora “B” onde foram examinadas todas as suas documentações, sendo que 

a empresa participante estava devidamente habilitada, e visto que o representante da empresa presente 

renunciou a qualquer tipo de recurso neste certame, inclusive na fase habilitação adjudico a empresa: 

 

1- NORONHA E MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 

20.778.470/0001-98 vencedora do ITEM 13 ao 48, no valor total de R$ 1.436.840,00 (Um Milhão 

Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Quarenta Reais); 
 

2- J. K NORONHACOMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CNPJ: 42.897.465/0001-37 

vencedora do ITEM 01 ao 12, no valor total de R$ 3.009.123,40 (Três Milhões Nove Mil Cento e 

Vinte Três Reais e Quarenta Centavos) 

 

Encaminho o presente processo ao Prefeito Municipal de Porto de Moz, Rosibergue Torres Campo, 

Ordenador de Despesas para efeito de homologação da empresa vencedora. Sem mais para tratar digno 

de registro, lavrei a presente ata, a qual assino e será assinada pelo representante presente e equipe de 

apoio. 
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