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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 

As quinze horas do dia vinte e seis de junho de 2017, na sala de Sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Igarapé - Açu situada na Prefeitura, sito a Av. Barão do Rio Branco, nº3635, Bairro: 

Centro, Município de Igarapé Açu, reuniram-se a Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

e os membros da Comissão ao final identificados, para juntos procederem a abertura, análise e 

julgamento  dos documentos de habilitação  e das propostas comerciais referentes ao Convite n.º 

001/2017, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 

PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO DA 

EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, BEM COMO APOIO PARA 

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, COM O USO 

DAS FERRAMENTAS DOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL E 

ESTADUAL.DAS EMPRESAS QUE COMPARECERAM AO CERTAME: DEAN JOÃO 

RODRIGUES SANTOS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 19.856.884/0001-09, PRISCILA 

RODRIGUES DE ARAUJO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 26.595.262/0001-30, 

ROMULO AUGUSTO CAMPOS VIEIRA inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 

25.141.819/0001-08.A Presidente da Comissão indagou se havia alguma empresa com 

documentação para autenticar, e todos os representantes das empresas, manifestaram-se 

positivamente, em seguida foi solicitado dos presentes as documentações necessárias para o 

credenciamento dos representantes. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 

Declarada aberta a fase de credenciamento a Presidente da Comissão solicitou dos representantes 

que apresentassem os documentos exigidos no item 5 do Edital, inclusive a declaração de 

enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no caso de optante.1) 

PRISCILA RODRIGUES DE ARAUJO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 

26.595.262/0001-30, com sede na Rua Manoel Pedro Palheta, n°104, Cidade Velha, CEP: 68.719-

000,Município de São João de Pirabas /PA, representada por Priscianne Rofrigues de Araújo, 

brasileira, solteira, estudante, portador do RG n° 4759305 PC/PA, e inscrito no CPF/MF: 

006.725.542-67, residente e domiciliado á Rua Manoel Pedro Palheta, n°104, Cidade Velha, CEP: 

68.719-000,Município de São João de Pirabas /PA. 2) ROMULO AUGUSTO CAMPOS VIEIRA 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 25.141.819/0001-08, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n°08.811.324/0001-11, com Avenida Marechal Deodoro, n° 522, CEP: 68.725-000 , Centro, 

Município de Igarapé –Açu/PA, representada por Romulo Augusto Campos Vieira, brasileiro, 

solteiro, empresário, portador da CNH  nº 3744173 PC/PA, e inscrito no CPF/MF: 833.382.332-72, 

residente e domiciliado á Avenida Marechal Deodoro, n° 522, CEP: 68.725-000 , Centro, 

Município de Igarapé –Açu/PA.3) DEAN JOÃO RODRIGUES SANTOS, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° C.N.P.J: 19.856.884/0001-09, com sede na Passagem Eunice Weaver, n°09, Sacramento, 

Andar 1, Sala 4,  Município de Belém/ PA, representada por Dean João Rodrigues Santos, 

brasileiro, casado, empresário, portador da CNH n° 04964376970 DETRAN/PA e inscrito no 

CPF/MF: 933.425.862-49, residente e domiciliado á Travessa Alferes Costa, Passagem F, n°57, 

Pedreira, CEP: 66.080-230, Município de Belém/PA. DO REPRESENTANTE PARA 

ASSINATURA DO CONTRATO: PRISCILA RODRIGUES DE ARAUJO, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 26.595.262/0001-30, representante legal para assinatura do contrato 

Priscianne Rofrigues de Araújo, brasileira, solteira, estudante, portador do RG n° 4759305 

PC/PA, e inscrito no CPF/MF: 006.725.542-67, residente e domiciliado á Rua Manoel Pedro 

Palheta, n°104, Cidade Velha, CEP: 68.719-000,Município de São João de Pirabas /PA. ROMULO 
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AUGUSTO CAMPOS VIEIRA inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 25.141.819/0001-08, 

representante legal para assinatura do contrato Romulo Augusto Campos Vieira, brasileiro, 

solteiro, empresário, portador da CNH  nº 3744173 PC/PA, e inscrito no CPF/MF: 833.382.332-72, 

residente e domiciliado á Avenida Marechal Deodoro, n° 522, CEP: 68.725-000 , Centro, 

Município de Igarapé –Açu/PA. DEAN JOÃO RODRIGUES SANTOS, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° C.N.P.J: 19.856.884/0001-09, representante legal para assinatura do contrato Dean João 

Rodrigues Santos, brasileiro, casado, empresário, portador da CNH n° 04964376970 DETRAN/PA 

e inscrito no CPF/MF: 933.425.862-49, residente e domiciliado á Travessa Alferes Costa, Passagem 

F, n°57, Pedreira, CEP: 66.080-230, Município de Belém/PA. Não foi apresentado por nenhuma das 

empresas a Declaração para fins de gozo dos benefícios da Lei 123/2006, anexo IV do Edital, 

portanto as empresas não goza dos benefícios da Lei. Todas as empresas e seus representantes 

foram considerados credenciadas e aptos a participar do certame. As 15:40 horas a Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, declara encerrado o credenciamento dos representantes e  

aberta a Sessão do Convite, disponibilizando  as documentações necessárias para o credenciamento 

dos representantes das empresas para o visto dos licitantes e membros da Comissão com o fim de 

apresentarem possíveis impugnações. Em seguida passou-se para o recebimento dos envelopes N°1 

e N°2 contendo as documentações de Habilitação e as Propostas Comerciais. DA ABERTURA DO 

ENVELOPE N° 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: A Presidente da Comissão de 

Licitação solicitou a entrega dos envelopes de Documentação de Habilitação e da Proposta 

Comercial, procedendo com a abertura dos envelopes de documentações de habilitação das 

licitantes, para analise da documentação exigida em edital, repassando-as para visto de todos os 

presentes. Os membros da Comissão consultaram a veracidade das certidões apresentadas pelas 

empresas e imprimiu os comprovantes que farão parte do processo licitatório. A Presidente da CPL, 

os membros da comissão de licitação e o engenheiro da prefeitura analisaram as documentações de 

habilitação das empresas: A empresa DEAN JOÃO RODRIGUES SANTOS, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 19.856.884/0001-09, não apresentou a documentação exigida no item 

5.3.5 do edital - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), através do Certificado de Regularidade Fiscal-CRF, a empresa ROMULO AUGUSTO 

CAMPOS VIEIRA inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 25.141.819/0001-08, , apresentou a 

documentação exigida no item 5.4.1- Certidão negativa de falência e recuperação judicial 

(concordata), expedida pelo Distribuidor do domicilio fiscal da Empresa Licitante, do Município de 

Belém sendo que a Sede fiscal da empresa é o Município de Igarapé – Açu/PA e empresa 

PRISCILA RODRIGUES DE ARAUJO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 

26.595.262/0001-30, não apresentou a documentação exigida no item 5.4.1- Certidão negativa de 

falência e recuperação judicial (concordata), expedida pelo Distribuidor do domicilio fiscal da 

Empresa Licitante, A presidente da CPL considerou todas as empresas INABILITADAS, porém 

pela urgência na contratação dos serviços em questão devido a prestação de contas dos convênios, a 

elaboração de projetos para captação de recursos a Presidente da CPL recorreu-se da aplicação da 

prerrogativa do § 3º do artigo 48 da lei 8.666/93, para garantir a celeridade e a economia dos atos 

que compõem o procedimento licitatório. 

 

 “Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito 

dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
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escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a 

redução deste prazo para três dias úteis”.  

 

A pregoeira e equipe de apoio concedeu as empresa presentes ao certame o prazo de até três dias  

úteis a contar do dia 27 de junho de 2017 até dia 29 julho de 2017, para protocolar na Prefeitura a 

seguinte documentação complementar para análise e manifestação da Presidente da CPL e 

membros da equipe de apoio: Empresa DEAN JOÃO RODRIGUES SANTOS, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 19.856.884/0001-09, Prova de regularidade para com o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do Certificado de Regularidade Fiscal-CRF, 

Empresa ROMULO AUGUSTO CAMPOS VIEIRA inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 

25.141.819/0001-08, Certidão negativa de falência e recuperação judicial (concordata), expedida 

pelo Distribuidor do domicilio fiscal da Empresa Licitante, do Município de Igarapé – Açu/PA, 

Empresa PRISCILA RODRIGUES DE ARAUJO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 

26.595.262/0001-30, Certidão negativa de falência e recuperação judicial (concordata), expedida 

pelo Distribuidor do domicilio fiscal da Empresa Licitante. RECURSOS: Após a fase habilitação 

dos licitantes, a Presidente da Comissão avisou que se os licitantes quisessem interpor recurso 

contra o procedimento da fase de habilitação deveriam manifestar-se imediata e motivadamente a 

sua intenção, que seriam registradas ao final da ata. Os licitantes não manifestaram intensão de 

interpôs recurso contra a decisão da Presidente da CPL e membros da Comissão. DA 

ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL: Aberto os envelopes 

contendo as propostas comerciais, a Presidente da Comissão franqueou o acesso do represente e 

dos membros da comissão ao conteúdo dos envelopes, solicitando que o rubricassem. Após, a 

Presidente da Comissão, os membros da Comissão e o Arquiteto da Prefeitura passaram à analisar 

as propostas apresentadas pelas licitantes habilitadas. DOS VALORES APRESENTADOS:  

DEAN JOÃO RODRIGUES SANTOS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 

19.856.884/0001-09, com valor mensal de R$ 12.666,66 ( Doze mil seiscentos e sessenta e seis 

reais e sessenta e seis centavos) e valor global de R$ 76.000,00 ( Setenta e seis mil reais), 

PRISCILA RODRIGUES DE ARAUJO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 

26.595.262/0001-30, com valor mensal de R$ 13.000,00 ( Treze mil reais) e valor global de R$ 

78.000,00 ( Setenta e oito mil reais), ROMULO AUGUSTO CAMPOS VIEIRA inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 25.141.819/0001-08, com valor mensal de R$ 13.166,00 ( Treze mil 

cento e sessenta e seis reais) e valor global de R$ 79.000,00 ( Setenta e nove mil reais). DO 

SORTEIO ENTRE AS PROPOSTAS EMPATADAS: Não houve sorteio. As empresas 

apresentaram suas propostas comerciais com especificações conforme o termo de referência e 

demais exigências edilícias e a contento da Administração, a Presidente da CPL declarou as 

licitantes CLASSIFICADAS. DA CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS: 1º Colocada: DEAN 

JOÃO RODRIGUES SANTOS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 19.856.884/0001-09, 

com valor mensal de R$ 12.666,66 ( Doze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis 

centavos) e valor global de R$ 76.000,00 ( Setenta e seis mil reais), 2ª Colocada: PRISCILA 

RODRIGUES DE ARAUJO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° C.N.P.J: 26.595.262/0001-30, com 

valor mensal de R$ 13.000,00 ( Treze mil reais) e valor global de R$ 78.000,00 ( Setenta e oito 

mil reais), 3ª Colocada: ROMULO AUGUSTO CAMPOS VIEIRA inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° C.N.P.J: 25.141.819/0001-08, com valor mensal de R$ 13.166,00 ( Treze mil cento e sessenta 

e seis reais) e valor global de R$ 79.000,00 ( Setenta e nove mil reais). DA PROPOSTA 

VENCEDORA: DEAN JOÃO RODRIGUES SANTOS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
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C.N.P.J: 19.856.884/0001-09, com valor mensal de R$ 12.666,66 ( Doze mil seiscentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e valor global de R$ 76.000,00 ( Setenta e seis 

mil reais). DOS RECURSOS: Após a fase de avaliação das propostas comerciais dos licitantes, a 

Presidente da Comissão avisou que os licitantes que quisessem interpor recurso contra o 

procedimento da fase de avaliação das propostas comerciais deveriam manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, que seriam registradas ao final da ata. Nenhum licitante interpôs 

recurso contra a decisão da Presidente da CPL e membros da Comissão. DAS OCORRÊNCIAS 

NA SESSÃO PÚBLICA: Não houve ocorrências dignas de nota. ENCERRAMENTO DA 

SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-se a presente Sessão referente ao Convite 

n.º001/2017, lavrando-se a presente ata às 17hs:30min., que vai assinada pela Presidente da 

Comissão de Licitação, Membros da Comissão e os demais presentes na ocasião de sua emissão 

em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. 

 

 

 

 

Tatiane Pilonetto                                                                                   

Presidente da CPL     

 

 

 

Pedro Nunes da Silva                                                              Jocicley Monteiro de Carvalho 

Membro da CPL                                                                                     Membro da CPL                                                                                      

 

Licitantes Presentes: 

 

 

Priscianne Rofrigues de Araújo 
  PRISCILA RODRIGUES DE ARAUJO 

 

 

Romulo Augusto Campos Vieira 

ROMULO AUGUSTO CAMPOS VIEIRA  

 

 

Dean João Rodrigues Santos 

DEAN JOÃO RODRIGUES SANTOS 
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