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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 

As nove horas do dia vinte e dois de Maio 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 017/2017, cujo objeto 
consiste na Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e 
Fundos municipais.  DAS EMPRESAS QUE COMPARECERAM AO CERTAME: 
MANSOUR E NOBREGA ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA – ME, inscrita no 
CNPJ/MF n° 20.666.767/0001-61. A empresa, NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
LTDA –ME, inscrita no CNPJ/MF n° 12.401.269/0001-69.  A pregoeira indagou se havia alguma 
documentação para autenticar e a empresa NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
LTDA –ME, inscrita no CNPJ/MF n° 12.401.269/0001-69 manifestaram positivamente passando-
se para a autenticação dos documentos necessários para o credenciamento e então para a solicitação 
dos presentes das documentações necessárias para o credenciamento dos representantes. A empresa 
MANSOUR E NOBREGA ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA – ME, inscrita no 
CNPJ/MF n° 20.666.767/0001-61não apresentou documentação em original para conferência das 
documentações de credenciamento (Contrato social) apresentadas em cópia simples no ato do 
credenciamento, sendo considerada descredenciada  por não apresentar os documentos conforme o 
item  5.2 do edital  “...Os documentos exigidos neste instrumento convocatório (Credenciamento e 
Habilitação) poderão ser apresentados em cópia simples (nesse caso os originais deverão ser 
apresentados para autenticação do pregoeiro ou servidor integrante da equipe de apoio) 
preferencialmente 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão pública ou por qualquer processo de 
cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção os extraídos pela Internet, que 
poderão ser apresentados sem qualquer autenticação...”. DO CREDENCIAMENTO DOS 
REPRESENTANTES: Declarada aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou dos 
representantes que apresentassem os documentos exigidos no item  4 e 6 do Edital, inclusive a 
declaração de enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no caso 
de enquadrada. 1) NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA –ME, inscrita no 
CNPJ/MF n° 12.401.269/0001-69, com sede na Travessa Quintino Bocaiuva, nº 1970, Loja A, Sala 
B, Centro, CEP: 68.743-010, no Município de Castanhal/Pa, representada por Iran Medeiros 
Alves, brasileiro, casado, analista de licitação, CNH n° 00728244746 DETRAN/PA e do CPF n° 
463.290.642-53, Trav. WE: 83, nº 1241 – Altos , Conj. Cidade Nova  VI, Município de 
Ananindeua/Pa CEP: 67.140-240. A empresa NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
LTDA –ME, inscrita no CNPJ/MF n° 12.401.269/0001-69, apresentou a declaração de 
enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte condições, a empresa e 
seu representante acima mencionado foi considerado credenciado e apto a participar do certame, 
nos termos dos itens 2 e 6 do edital e as 09:26 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 do envelope 
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 do 
envelope, solicitando que os rubricassem. Após, a Pregoeira e equipe de apoio passou à analisar a 
proposta apresentada pela licitante credenciada: DOS VALORES  APRESENTADOS: 
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A empresa NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA –ME, inscrita no CNPJ/MF 

n° 12.401.269/0001-69 apresentou proposta comercial somente para o Lote V porém não  

apresentou proposta para todos os itens do lote V, sendo obrigatório a apresentação de proposta 

para todos os itens do lote da qual deseja concorrer conforme o item  7.5 – do edital “...O Licitante 

deverá obrigatoriamente apresentar proposta para todos os itens do lote, sendo que a classificação 

final será feita pelo valor global do lote, sendo a empresa considerada DESCLASSIFICADA. Os 

lote I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X,XI, XII,XIII foram considerados desertos pois não foram 

apresentadas propostas para os mesmos e a Licitação foi considerada Fracassada. DO 

RECURSO:  O representante da empresa NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

LTDA –ME, inscrita no CNPJ/MF n° 12.401.269/0001-69, manifestou intenção de interpor 

recurso, ratifindo os motivos da impugnação quanto a declaração  do item 8.5.3.1 - Declaração da 

empresa reconhecida em cartório, de que caso venha a ser vencedora do objeto do presente certame, 

manterá no Município de Igarapé - Açu, local com a estrutura adequada para o armazenamento dos 

produtos perecíveis e não perecíveis e o desmembramento do lote V. Foi concedido o prazo de 3 

(três) dias úteis contados da data e hora de termino da sessão,  ficando os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dia, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-se a presente Sessão 

referente ao Pregão Presencial SRP n.º017/2017, lavrando-se a presente ata às 09hs:52mints, que 

vai assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e os demais presentes na ocasião de sua emissão em 

03 (três) vias de igual teor e forma. 
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Pedro Nunes da Silva                                                              Jocicley Monteiro de Carvalho 
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Iran Medeiros Alves 
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA –ME 

 

 

 

Maria da Conceição Antônio Godin 

MANSOUR E NOBREGA ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA – ME 
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