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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 

Na reunião realizada às nove horas do dia vinte e um de Junho de 2017, para abertura, análise e 

julgamento das propostas comerciais e dos documentos de habilitação referente ao Pregão 

Presencial SRP n.º 017/2017, cujo objeto consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO 

PERECÍVEIS, para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e Fundos municipais, a 

Pregoeira proclamou a empresa C FREITAS & A FREITAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF 

n° 15.017.756/0001-10, 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. A pregoeira e equipe de apoio concedeu a única empresa presente ao 

certame o prazo de até oito dias úteis a contar do dia 21 de junho de 2017 até 04 de julho de 2017, 

para protocolar na Prefeitura a seguinte documentação complementar para análise e manifestação da 

Pregoeira e equipe de apoio: 1) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), através do Certificado de Regularidade Fiscal-CRF, com data de validade vigente. 

2) Prova de regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT. 3) Certidão negativa de falência e recuperação judicial 

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

validade vigente. 4) Atestado de capacidade técnica da licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove de maneira satisfatória ter a licitante aptidão para 

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos 

com o objeto da presente licitação. 5) Licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária 

Estadual ou Municipal. DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA: No dia 27 de maio de 2017 

ás 15:15 a empresa protocolou diretamente na sala de Licitações Prova de regularidade para com o 

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

CRF com data de emissão do dia 27/06/2017 ás 11:23, com validade do dia 15/06/2017 a 

14/07/2017; Prova de regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT com data de emissão do dia 27/06/2017 ás 

11:24, com validade até 23/12/2017; Certidão negativa de falência e recuperação judicial 

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

emissão do dia 22/06/2017 ás 12:01 e validade até 20/09/2017; Atestado de capacidade técnica da 

licitante, emitido pela entidade SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO – SAAE, inscrita 

do CNPJ nº 34.822.270/0001-08,comprovando de maneira satisfatória ter a licitante aptidão para 

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos 

com o objeto da presente licitação; Licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária 

Estadual ou Municipal, com data de emissão do dia 26/06/2017 e validade até 30/03/2018. DA 

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO: As documentações complementares requeridas na sessão 

pública realizada no dia 21 de junho de 2107, foi apresentada tempestivamente e após a análise da 

Pregoeira e Equipe de apoio concluiu-se que: a empresa comprovou por meio da Prova de 

regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do Certificado 

de Regularidade Fiscal-CRF com data de emissão do dia 27/06/2017 ás 11:23, com validade do dia 

15/06/2017 a 14/07/2017, que está em dia com as contribuições devidas; da Prova de regularidade 

para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas- CNDT com data de emissão do dia 27/06/2017 ás 11:24, com validade até 

23/12/2017, que não constam débitos na empresa  ;da Certidão negativa de falência e recuperação 

judicial (concordata), expedida pelo Distribuidor do domicilio fiscal da Empresa Licitante com data 

de emissão do dia 22/06/2017 ás 12:01 e validade até 20/09/2017, que não constam processo de 

falência, concordata ou recuperação judicial em face da empresa;  Atestado de capacidade técnica 



 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

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

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2017 

 

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

2 

da licitante, emitido pela entidade SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO – SAAE, 

inscrita do CNPJ nº 34.822.270/0001-08,comprovando de maneira satisfatória ter a licitante aptidão 

para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e 

prazos com o objeto da presente licitação; e a Licença de funcionamento expedida pela Vigilância 

Sanitária Estadual ou Municipal, com data de emissão do dia 26/06/2017 e validade até 30/03/2018, 

comprovando que a empresa tem licença para funcionamento. Após a análise da documentação 

complementar apresentada pela empresa a Pregoeira considerou a empresa HABILITADA e por 

atender a todas as exigências do edital e oferecer o menor preço para os lotes I com o valor global 

de R$ 356.538,90, lote II com o valor global de R$ 58.229,50, III com o valor global de R$ 

76.655,00, lote IV com o valor global de R$ 72.438,90, lote V com o valor global de R$ 

211.282,50, lote VI com o valor global de R$ 9.643,90, lote VII com o valor global de R$ 

255.175,80, lote VIII com o valor global de R$ 1.234.445,50, lote IX com o valor global de R$ 

133.774,00, lote X com o valor global de R$ 60.144,75, lote XI com o valor global de R$ 

39.090,00, lote XII com o valor global de R$ 126.330,60, lote XIII com o valor global de R$ 

165.411,55, lote XIV com o valor global de R$ 67.046,00, a pregoeira declara vencedora do 

certame a empresa C FREITAS & A FREITAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n° 

15.017.756/0001-10, com valor global de R$ 2.866.206,90 ( Dois Milhões Oitocentos e Sessenta e 

Seis Mil , Duzentos e Seis Reais e Noventa Centavos). DOS RECURSOS: não houve 

interposição de recurso. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-

se a presente Sessão referente a avaliação da documentação complementar de habilitação da 

empresa, referente ao Pregão Presencial SRP n.º 017 /2017, lavrando-se a presente ata às 17:10 hrs 

do dia 27 de junho de 2017, que vai assinada pela pregoeira, equipe de apoio presente na ocasião da 

avaliação da documentação e de sua emissão em 01 (uma) via de igual teor e forma. 

 

 

Tatiane Pilonetto                                                                                   

Pregoeira                                                                                               

 

 

 

Pedro Nunes da Silva                                                              Jocicley Monteiro de Carvalho 
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