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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 

As quinze horas do dia dezenove de Julho 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 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 SRP n.º 024/2017, cujo objeto 

consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  

ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,  

PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM ACESSO 

REMOTO, NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ- AÇU. DA 

EMPRESA QUE COMPARECEU AO CERTAME: FRANQUINELSON VILHENA PINTO, 

inscrita no CNPJ/MF n° 26.099.463/0001-46. A pregoeira indagou se havia alguma documentação 

para autenticar e as  empresas manifestaram-se positivamente passando-se para a autenticação dos 

documentos necessários para o credenciamento e então para a solicitação do presente das 

documentações necessárias para o credenciamento do representante. DO CREDENCIAMENTO 

DO REPRESENTANTE: Declarada aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou do 

representante que apresentasse os documentos exigidos no item 6 do Edital, inclusive a declaração 

de enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no caso de 

enquadrada. 1) FRANQUINELSON VILHENA PINTO, inscrita no CNPJ/MF n° 

26.099.463/0001-46, com sede na R SN-17, 151, Letra D (Cidade Nova IV), Bairro: Cidade Nova , 

CEP: 67.133-520, Município de Igarapé-Açu/PA, Ananindeua – Para, representada por Ariana 

Santiago Reis, brasileira, solteira, estudante, portador do RG n° 4448762 PC/PA e do CPF 

n°009.711.172-41, na Travessa Soares Carneiro, Nº 680, Bairro: Umarizal, CEP: 66.050-5200, 

Município de Belém- /PA. DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

FRANQUINELSON VILHENA PINTO, inscrita no CNPJ/MF n° 26.099.463/0001-46, 

representante legal para assinatura do contrato Ariana Santiago Reis, brasileira, solteira, estudante, 

portador do RG n° 4448762 PC/PA e do CPF n°009.711.172-41, na Travessa Soares Carneiro, Nº 

680, Bairro: Umarizal, CEP: 66.050-5200, Município de Belém- /PA. A empresa apresentou a 

declaração de benefício da lei 123/2009, portanto podendo gozar dos benefícios da lei, a empresa e 

seu representante acima mencionado foram considerados credenciados e aptos a participarem do 

certame, nos termos do item 6 do edital e as 15: 20 horas a Pregoeira declara encerrado o 

credenciamento do representante e aberta a Sessão do Pregão Presencial, disponibilizando as 

documentações necessárias para o credenciamento para visto dos licitantes e equipe de apoio com o 

fim de apresentar possível impugnação. Após o visto não foi apresentado requerimento de 

impugnação quanto a descredenciamento e passou-se em seguida para o recebimento dos envelopes 

N°1 e N°2 contendo a Proposta Comercial e documentações de Habilitação da empresa 

credenciada. DA ABERTURA DO ENVELOPE N° 1 – PROPOSTA COMERCIAL Aberto o 

envelope contendo a proposta comercial, 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 a 

proposta apresentada pela licitante: DO VALOR APRESENTADO: 

LOTE ÚNICO 

Empresa Valor Global 

FRANQUINELSON VILHENA PINTO R$ 169.703,18 

A empresa FRANQUINELSON VILHENA PINTO, inscrita no CNPJ/MF n° 26.099.463/0001-

46, apresentou sua proposta comercial com especificações conforme o termo de referência e demais 

exigências edilícias e a contento da Administração, a Pregoeira declarou a licitante 

CLASSIFICADA. DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL: 
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LOTE ÚNICO 

Classificação Empresa Valor Global 

1ª Colocada FRANQUINELSON VILHENA PINTO R$ 169.703,18 

DAS NEGOCIAÇÕES: Como não ocorreu a fase de lances a Pregoeira negociou diretamente com 

o licitante para se obter o menor preço, onde o resultado se mostrou assim:  

LOTE ÚNICO 

Empresa Valor Global 

FRANQUINELSON VILHENA PINTO R$ 169.703,18 

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: Após o encerramento da fase de negociações a 

Pregoeira e equipe de apoio passaram a analisar a aceitabilidade dos preços verificando a 

conformidade entre a proposta final de menor preço e o valor estimado para contratação e a 

exequibilidade dos preços, declara-se a aceitabilidade da oferta apresentada considerando o exposto 

a seguir. DA CLASSIFICAÇÃO APÓS A FASE DE NEGOCIAÇÃO: 

LOTE ÚNICO 

Classificação Empresa Valor Global 

1ª Colocada FRANQUINELSON VILHENA PINTO R$ 163.433,74 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Após a fase de negociação a Pregoeira procedeu à 

abertura do envelope de documentação de habilitação da licitante classificada, para analise da 

documentação exigida em edital, repassando as documentações para visto de todos os presentes. 

Não foi possível a equipe de apoio consultar a veracidade das certidões apresentadas pela empresa, 

devido problemas de conexão com a internet no momento da realização do certame, sendo que os 

documentos foram analisados pela Pregoeira e equipe de apoio e proclamado a decisão de 

habilitação ou Inabilitação do licitante para posteriormente consultar a veracidade das 

documentações apresentadas, podendo haver alteração na decisão da Pregoeira, caso a empresa 

apresente alguma irregularidade. A única empresa presente ao certame não apresentou a 

documentação de habilitação econômica financeira exigida no 8.4.1- Certidão negativa de falência e 

recuperação judicial (concordata), como não se trata de documentações fiscais e sim de 

documentação econômica e financeira a pregoeira proclamou a empresa INABILITADA, porém 

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, tendo em vista que a 

primeira licitação já deu-se por Deserta. 

 

 “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 

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 a única empresa presente ao certame o prazo de até oito 

dias úteis a contar do dia 20 de julho de 2017 até dia 31 julho de 2017, para protocolar na Prefeitura 

a seguinte documentação complementar para análise e manifestação da Pregoeira e equipe de apoio: 

1) 8.4.1- Certidão negativa de falência e recuperação judicial (concordata), expedida pelo 

Distribuidor do domicilio fiscal da Empresa Licitante. As demais documentações de habilitação 

válidas serão aproveitadas tendo em vista estarem sem nenhuma restrição Após a avaliação será 

elaborada Ata Complementar com a apresentação do resultado final da licitação e aberto prazo para 

interposição de recurso. DAS OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA: Não houve ocorrências 

dignas de nota.  ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-se a 
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presente Sessão referente ao Pregão Presencial SRP n.º024/2017, lavrando-se a presente ata às 

17hs:23mints, 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                                                                                               

 

 

 

 

Pedro Nunes da Silva                                                              Jocicley Monteiro de Carvalho 

Equipe de Apoio                                                                                     Equipe de Apoio                                                                                                                                          

 

 

 

Licitante Presente: 

 

 

Ariana Santiago Reis 
FRANQUINELSON VILHENA PINTO  
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