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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 

As oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito de Fevereiro de 2018, 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 Pregoeira e Equipe de apoio ao 
final identificados, para juntos procederem a abertura, análise e julgamento  das propostas 
comerciais e dos documentos de habilitação referentes ao Pregão Presencial n.º 007/2018, cujo 
objeto consiste no AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME CONVÊNIO/ PROPOSTA 831612/2016. DAS 
EMPRESAS QUE ENTREGARAM OU ENVIARAM DOCUMENTAÇÕES: A empresa S.O. 
ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 
10.547.961/0001-74, com sede na Rua Aluízio Nunes Costa, nº 822, CEP: 87.070-774, Maringá-
PR, entregou na sala de licitações na data marcada para a licitação envelope contendo 
Credenciamento, Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, porém a empresa  não 
credenciou representante legal  para representar a empresa. A empresa MILLA 
EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI – EPP inscrita no CNPJ/MF n° 
10.555.495/0001-79, com sede na Avenida Brasília, nº 461 -  Sala 02, Santa Cecília -  Paulínia/SP, 
CEP: 13.140-344 encaminhou pelos correios via sedex envelope lacrado contendo Credenciamento, 
Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, porém a empresa  não credenciou 
representante legal para representar a empresa. A pregoeira invocando o princípio da ampla 
competitividade, da celeridade passou a analisar a documentação encaminhada.  As empresas estão 
enquadradas como empresa de Pequeno Porte conforme declarações apresentadas, ficando as 
empresa nas mesmas condições. As empresas estão aptos a participarem do certame e as 08:50 
horas a Pregoeira declara encerrado o credenciamento de representantes e aberta a Sessão do Pregão 
Presencial, disponibilizando as documentações necessárias para o credenciamento para visto da 
equipe de apoio, passou-se em seguida para a abertura dos envelopes N°1 contendo a Proposta 
Comercial das empresas. DA ABERTURA DO ENVELOPE N° 1 – PROPOSTA 
COMERCIAL Aberto os envelopes contendo as propostas comerciais, a Pregoeira franqueou o 
acesso de todos ao conteúdo dos envelopes, solicitando que os rubricassem. Após, a Pregoeira e 
equipe de apoio passou à analisar as propostas apresentadas pelas licitantes credenciadas e ordenou 
em ordem crescente de valor: DOS VALORES APRESENTADOS:  

LOTE ÚNICO 

Empresa Valor Global 

MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI – EPP R$ 80.950,00 

S.O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA - EPP R$ 85.000,00 

A proposta comercial da empresa S.O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS 

LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 10.547.961/0001-74, MILLA EQUIPAMENTOS 

METALÚRGICOS EIRELI – EPP inscrita no CNPJ/MF n° 10.555.495/0001-79, apresentaram 

suas propostas comerciais com especificações conforme o termo de referência e demais exigências 

edilícias e a contento da Administração, a Pregoeira declarou as licitantes CLASSIFICADAS. DA 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

LOTE I 

Classificação Empresa Valor Global 

1ª Colocada MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI – EPP R$ 80.950,00 

2ª Colocada S.O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS 

LTDA - EPP 
R$ 85.000,00 

Como nenhuma das empresas credenciaram representante não ocorreu a fase de lances e nem a 
negociação direta com o fornecedor. EMPATE: Não houve empate fictor pois todas as empresas 



 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 
Secretaria Municipal de Finanças/ Setor de Licitação e Contratos  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 

 

 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

2 

estavam nas mesmas condições. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  Em seguida  deu-se 
inicio abertura do envelope de documentação de habilitação da licitante classificada em primeiro 
lugar MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI – EPP inscrita no CNPJ/MF n° 
10.555.495/0001-79, 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 pelas empresas e imprimiu os comprovantes que farão parte do processo licitatório. A 
empresa MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI – EPP apresentou um Termo 
de Garantia que declara possui assistência técnica autorizada pelo fabricante e que disporá de 
estrutura técnica adequada própria para prestar serviços pelo período de 12 ( doze) meses quanto a 
defeitos de fabricação, a partir da entrega dos equipamentos.  No edital é exigido no item 6.5.4- 
Declaração expedida pelo licitante em que disponibilize sua própria estrutura ou de outras 
empresas da rede autorizada do fabricante no Estado do Pará, para prestar os serviços de 
assistência técnica, mencionando a razão social, CNPJ, endereços e telefones para contato das 
mesmas. A pregoeira e equipe de apoio considerando que a primeira licitação Pregão Presencial Nº 
039/2017, deu-se por Fracassado, que no Estado do Pará não temos empresas fabricantes desse tipo 
de equipamentos e que não houve interesse na licitação de empresas revendedoras desse tipo de 
equipamento no Estado, considerar válido o Termo de Garantia haja vista que a empresa se 
compromete a disponibilizar estrutura técnica caso necessário para  prestar serviços pelo período de 
12 ( doze) meses quanto a defeitos de fabricação. As demais documentações estavam a contento da 
Administração sem nenhuma irregularidade, pendência ou qualquer fato que a inabilitasse, a 
Pregoeira proclamou a empresa HABILITADA. POR ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS 
DO EDITAL E OFERECER O MENOR PREÇO, A PREGOEIRA DECLARA 
VENCEDORAS PARA O LOTE ÚNICO: A empresa MILLA EQUIPAMENTOS 
METALÚRGICOS EIRELI – EPP inscrita no CNPJ/MF n° 10.555.495/0001-79, com valor 
global de R$ 80.950,00 (Oitenta mil novecentos e cinquenta reais). REPRESENTANTE PARA 
ASSINATURA DO CONTRATO: Tatiana Ferreira Demétrio, brasileira, solteira, Assistente 
Administrativo, portadora da RG n° 30.866.053-5 SSP/PA e do CPF n° 254.526.222-68, residente e 
domiciliado na Rua Chapecó, Centro, nº 226, Pq. Residencial Salerno, Sumaré/SP. DOS 
RECURSOS: Não houve representante credenciado para interpor recurso. DAS OCORRÊNCIAS 
NA SESSÃO PÚBLICA: Não houve ocorrência digna de nota. ENCERRAMENTO DA 
SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-se a presente Sessão referente ao Pregão Presencial 
n.º007/2018, lavrando-se a presente ata às 12hs:14mints, que vai assinada pela Pregoeira, Equipe de 
Apoio e os demais presentes na ocasião de sua emissão em 01 (via) via.  

 

 

 

Tatiane Pilonetto                                                                                   

Pregoeira         

 

 

                                                                                       

Pedro Nunes da Silva                                                              Jocicley Monteiro de Carvalho 
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