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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 
 

As oito horas do dia trinta de julho de 2019, na sala de Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Igarapé - Açu situada na Prefeitura, sito a Av. Barão do Rio Branco, nº3935, Bairro: Centro, 
Município de Igarapé Açu, reuniram-se a Pregoeira e Equipe de apoio ao final identificados, para 
juntos procederem a abertura, análise e julgamento das planilhas de custos da empresa VILHENA 
E SANTOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e retomada da sessão com a abertura dos 
documentos de habilitação, referente ao Pregão Presencial n.º 026/2019, cujo objeto consiste na 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE 10 CÂMERAS DE 
SEGURANÇA ELETRÔNICA COM ACESSO REMOTO, NAS PRINCIPAIS VIAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ- AÇU. A empresa VILHENA E SANTOS 
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, compareceu a sessão por meio de seu representante legal  
José Alberto Abdon dos Santos Junior, portador da CNH nº 02368565513 DETRAN/PA. Não 
compareceram a sessão os representantes das empresas J P LINDOZO CLICK INTERNET –ME 
e da empresa ESPECTRO ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL 
EIRELLI. A planilha de composição de preços solicitada á empresa VILHENA E SANTOS 
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA para análise da exequibilidade dos valores da proposta 
apresentada no certame licitatório Pregão Presencial SRP Nº 026/2019, cujo objeto é instalação de 
10 câmeras de segurança eletrônica com acesso remoto, nas principais vias públicas do Município 
de Igarapé- Açu, fora apresentada tempestivamente a comissão permanente de licitação, 
protocolada ás 15:42 do dia 22 de julho de 2019.  A análise da exequibilidade da proposta foi 
realizada de forma global considerando, além dos custos obrigatórios, o contexto operacional, 
econômico e financeiro em que a empresa está inserida, como sua capacidade operacional de 
execução contratual, a margem de lucro apresentada, de forma a avaliar se o valor global ofertado 
era suficiente para a cobertura de todos os custos da execução contratual. A licitante, apresentou em 
sua planilha o detalhamento dos seus custos efetivos como: remuneração de pessoal e demais 
benefícios, uniformes e materiais necessários a execução dos serviços, encargos sociais e 
trabalhistas, impostos, tributos e lucratividade. Dessa forma, após análise efetuada pela área técnica 
da prefeitura, Pregoeira e equipe de apoio, entende-se que a empresa conseguiu demostrar a 
viabilidade para execução dos serviços, sendo considerada aceita a proposta no valor R$ 24.000,00 
( Vinte e quatro mil reais) da empresa VILHENA E SANTOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 
LTDA. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Após o aceite dos valores apresentados pela 
empresa VILHENA E SANTOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, a Pregoeira procedeu à 
abertura do envelope de documentação de habilitação da licitante, para analise da documentação 
exigida em edital, repassando as documentações para visto de todos os presentes. A equipe de apoio 
consultou a veracidade das certidões apresentadas pela empresa e imprimiu os comprovantes que 
farão parte do processo licitatório. Todas as documentações apresentadas estavam a contento da 
Administração sem nenhuma irregularidade, pendência ou fato que a Inabilitasse. Proclamou-se a 
empresa HABILITADA. DOS RECURSOS: O licitante  NÃO manifestou a intenção de recorrer. 
DAS OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA: Não houve ocorrência digna de nota. 
ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-se a presente Sessão 
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referente ao Pregão Presencial n.º026/2019, lavrando-se a presente ata às 09:hs:33mints, que vai 
assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e os demais presentes na ocasião de sua emissão em 02 
(duas) vias de igual teor e forma. 
 
 
 

 
Tatiane Pilonetto                                                                                   
Pregoeira         
                                                                                      
 
 
 
 
Dean Rocha de Oliveira                                                          Jocicley Monteiro de Carvalho 
Equipe de Apoio                                                                                     Equipe de Apoio                                                                                                                                          
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José Alberto Abdon dos Santos Junior 
VILHENA E SANTOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 
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