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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 013/2016 

 Às 09:00hs do dia 16 de Agosto de 2016, na sala de Sessão da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURUÇÁ - PA, reuniram – se o Pregoeiro Marcos Antônio da Silva e os respectivos membros da 

equipe de apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as proposta de preços e 

documentação, cujo objeto é a Aquisição de Material Esportivo, para atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Curuçá – PA e suas Secretarias. O Pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo 

aos presentes como funciona o pregão e os aspectos legais. Deixou clara a proibição do uso de 

telefone celular, pois o uso do mesmo atrasa e impede o andamento saudável do certame. 

Imediatamente o pregoeiro solicitou ao representante da proponente que se identificasse através 

do credenciamento, munido de sua carta de credenciamento e ou procuração e no caso de sócio 

proprietário da empresa a cédula de identidade para efeito de comprovação. Apresentou 

credenciamento para a licitação o licitante abaixo relacionado, com seu respectivo representante: 

PAULIANNE SERVIÇOS, COMÉRCIO DE GÊNEROS E TRANSPORTES LTDA - EPP tendo como seu 

representante procurador a Srª JOCILENE PEREIRA TEIXEIRA, RG 2302110 – SSP/PA e CPF: 

468.141.592-87. Após decorrido tempo estipulado para o credenciamento, 30 minutos após o início 

do certame, o pregoeiro encerra esta fase, informando que a partir deste momento não credenciará 

outras empresas. O pregoeiro informa que a licitante ficará sob a responsabilidade de o mais breve 

possível substituir a procuração, que deverá ser específica ao certame em epígrafe. Após o 

credenciamento, o pregoeiro solicita ao participante os envelopes de propostas de preços e 

documentação, após abre-se os envelopes de proposta de preço, todos rubricam e conferem. Após a 

abertura, habilita a proposta da empresa PAULIANNE SERVIÇOS, COMÉRCIO DE GÊNEROS E 

TRANSPORTES LTDA - EPP. O pregoeiro analisa as propostas e inicia a fase de negociação. Segue 

anexo a esta ata a etapa de lances. Começa a fase de negociação fincando os itens negociados 

conforme planilha abaixo: 

Item Descrição Und. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Empresa 
Vencedora 

1 
Apito para arbitragem oficial, tipo 
profissional, material plástico não 
tóxico na cor preta, 115 decibéis.   

Und. 390 R$ 13,50 
R$ 

5.265,00 
PAULIANNE 
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BAMBOLÊ: Confeccionado em 
material plástico/polietileno 
super reforçado alta densidade 
diâmetro aproximado: 63cm. 
Tubo de no mínimo 1.6 mm e 
parede de 1.2 mm, cores 
diversas.  

Und. 1600 R$ 9,10 
R$ 

14.560,00 
PAULIANNE 

3 

Bola de borracha confeccionada 
em borracha de cores variadas 
(indiferente), com 18 cm a 20 cm 
de diâmetro, circunferência de 57 
cm a 62 cm, pesando entre 400 e 
450 gramas, com pino 
sobressalente.  

Und. 1650 R$ 19,50 
R$ 

32.175,00 
PAULIANNE 

4 

Bola de Futebol de Campo Oficial, 
confeccionada em PU, com 
gomos termo soldados, dupla 
laminação, contendo em 
seu interior câmara em butil, com 
68 cm a 70 cm decircunferência, 
pesando entre 410 e 450 gramas, 
miolo de silicone removível e 
lubrificado, aferida, oficializada 
pela 
Confederação Brasileira ou, ou no 
mínimo, por 03 (Três) Federações 
da modalidade 

Und. 1650 R$ 135,00 
R$ 

222.750,00 
PAULIANNE 

5 

Bola de Futsal Oficial, 
confeccionada em PU, com 
gomos termo soldados, dupla 
laminação, contendo em seu 
interior câmara em butil, com 61 
cm a 64 cm de circunferência, 
pesando entre 410 e 440 gramas, 
miolo de silicone removível e 
lubrificado, aferida, oficializada 
pela 
Confederação Brasileira de 
Futsal. 

Und. 1650 R$ 128,00 
R$ 

211.200,00 
PAULIANNE 

6 

Bola de Vôlei de Areia, 
confeccionada em PU e 
microfibra, com gomos termo 
soldados, dupla laminação, 
contendo em seu interior câmara 
em butil, com 65 cm a 67 cm de 
circunferência, pesando entre 
260 e 280 gramas, com miolo de 
silicone removível e lubrificado, 
aferida, oficializada pela 

Und. 500 R$ 90,12 
R$ 

45.060,00 
PAULIANNE 
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Confederação Brasileira de 
Voleibol. 

7 

Bola de Voleibol Oficial 
Masculina. Confeccionada em 
Poliuretano (PU), circunferência 
de 65 a 67 cm Peso: Pesando 260 
a 280 GR Acabamento Interno: 
Câmara de Butil e Miolo 
Removível Acabamento Externo 
Matrizada, com miolo de silicone 
removível e lubrificado, aferida, 
oficializada pela Confederação 
Brasileira de Voleibol. 

Und. 1650 R$ 101,90 
R$ 

168.135,00 
PAULIANNE 

8 

Bolinha de Borracha para 
Tacobol, confeccionada em vinil, 
com proximadamente 5,0 a 6,0 
cm de diâmetro e circunferência 
entre 15,7 cm e 20,5 cm. 

Und. 170 R$ 3,70 R$ 629,00 PAULIANNE 

9 

BOMBAS DE ENCHER BOLAS: 
Confeccionada em plástico, 
sistema dupla ação, 01 
mangueira extensora, 02 bicos 
(agulhas) rosqueáveis. 

Und. 400 R$ 22,50 
R$ 

9.000,00 
PAULIANNE 

10 

Cone em pvc no tamanho de 50 
cm de altura na cor laranja e 
branca. 

Und. 85 R$ 26,95 
R$ 

2.290,75 
PAULIANNE 

11 

Corda confeccionada em cordão 
de poliuretano 06 mm, 
anatômicas e semiflexíveis, em 
plástico super resistente,  sendo 
a corda fixada internamente na 
manopla, sem  sistema giratório. 
Comprimento de 5 Metros. 

Und. 850 R$ 10,45 
R$ 

8.882,50 
PAULIANNE 

12 

Corneta de som (spray) em 
plástico na cor vermelho, 
medindo 40 cm 
proximadamente. 

Und. 85 R$ 10,45 R$ 888,25 PAULIANNE 
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CRONÔMETRO: Progressivo e 
regressivo (formato 9H59M59S), 
à prova d’ água, unidade de 
medida: 1/100 de segundos. 
Capacidade máxima de medição: 
99 horas, 59 minutos, 59 
segundos, memória de 60 voltas 
e piques c/1/10 segundos, com 
mostrador de hora e data (12 e 
24), alarme, dispositivo de 
parada de tempo, bateria de lítio, 
3.0 V, e cordão. Tamanho da 
caixa com medidas aproximadas 
de 8,50cm x 6,50cm x 2,30cm. 
Lembrança de memória 
depois do inicio e também 
durante a operação. 

Und. 415 R$ 90,00 
R$ 

37.350,00 
PAULIANNE 

14 

Fita zebrada nas cores amarela 
com preto, para interdição de 
trechos. rolo c/100 m. 

Und. 170 R$ 13,76 
R$ 

2.339,20 
PAULIANNE 

15 
Jogo de damas, com peças 
plásticas e tabuleiro de madeira 
ou material similar. 

Und. 350 R$ 24,00 
R$ 

8.400,00 
PAULIANNE 

16 
Jogo de dominó, com peças 
plásticas. 

Und. 350 R$ 7,50 
R$ 

2.625,00 
PAULIANNE 

17 

Jogo de xadrez, com peças 
plásticas e tabuleiro de madeira 
ou material similar. 

Und. 435 R$ 25,16 
R$ 

10.944,60 
PAULIANNE 

18 

Medalha, confeccionada em ou 
polietileno com resina injetada, 
com fita em seda (personalizada), 
diâmetro de 6 cm, com plotagem. 

Und. 8500 R$ 25,30 
R$ 

215.050,00 
PAULIANNE 

19 

REDE DE FUTSAL: Par de redes 
para futsal nas medidas oficiais (3 
m de largura X 2 m de altura X 
1m de recuo inferior e 35cm de 
recuo superior) confeccionado na 
malha 12 cm com fio 4mm em 
polietileno de alta intensidade. 

Und. 240 R$ 191,00 
R$ 

45.840,00 
PAULIANNE 
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Rede para Voleibol, 
confeccionada em polietileno 
(nylon) de filamento contínuo na 
cor branca de 02 mm, medida 
oficial, com 04 (quatro) faixas de 
tecido em sarja, com malha de 10 
x 10 cm, comprimento mínimo de 
9,50m, com largura entre 1,00 m 
a 1,20 m, acompanhada por 
corda de nylon ou seda branca, 
medindo 12 m de comprimento e 
05 mm de espessura. 

Und. 240 R$ 103,00 
R$ 

24.720,00 
PAULIANNE 

21 

Trena em aço, embutida, com 
dispositivo de recolhimento e 
trava, medindo 10 m, com escala 
em milímetros marcada em 
centímetros e polegadas. 

Und. 395 R$ 10,20 
R$ 

4.029,00 
PAULIANNE 

22 

Troféu, confeccionado em 
polietileno, com douração 
injetável, com pedestal 
texturizado, altura entre 55 e 60 
cm. 

Und. 1700 R$ 39,75 
R$ 

67.575,00 
PAULIANNE 

 

Após conclusão da negociação o pregoeiro e sua equipe de apoio conferem, rubricam 

a documentação do participante, habilitando assim o participante e dar seguimento ao 

certame. O pregoeiro adjudicou os itens do certame. O pregoeiro inicia as disposições 

finais informando o aguardo do participante para assinatura da ATA de realização de 

pregão presencial, após sua impressão. Às 10h46min foram feitas análises habilitatórias, 

verificando atendimento ou não exigidos no edital, onde passou a verificar também via 

internet à veracidade das certidões ora apresentada pela Empresa interessada, onde se 

conclui que a Empresas foi habilitada para atender as exigências do edital, referente ao 

processo deste certame licitatório, ficando a mesma obrigada a apresentar, Termo de 

Referência Consolidado e CRC atualizado. O pregoeiro enfatiza também que a ausência de 

manifestação imediata do licitante, importará à decadência dos direitos de recurso a 

adjudicação do objeto do certame, pelo pregoeiro ao licitante vencedor e o 

encaminhamento do processo a autoridade competente para a homologação. Facultada a 

palavra vai lavrada a presente ata e assinada por mim, Marcos Antonio da Silva, pregoeiro 

e pelos membros da equipe de apoio Sr. Elias Pereira Damasceno Sobrinho e Sr. Amauri 

Oliveira Silva e pelo licitante presente.  
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_____________________________________________ 
Marcos Antonio da Silva 

Pregoeiro 
 
 
 

_______________________________________________ 
Elias Pereira Damasceno Sobrinho 

Equipe de Apoio 
 
 

_________________________________________________ 
Amauri Oliveira Silva 

Equipe de Apoio 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
PAULIANNE SERVIÇOS, COMÉRCIO DE GÊNEROS E TRANSPORTES LTDA – EPP 

P/P – JOCILENE PEREIRA TEIXEIRA  
Licitante 
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