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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 

As quatorze horas do dia vinte e nove de Março 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 010/2017, cujo objeto 

consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CENTRAIS DE 

AR, AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZER E 

FRIGOBAR, para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos municipais. DA 

EMPRESA QUE COMPARECEU AO CERTAME: JUCIMARA ALVES DOS SANTOS, 

inscrita no CNPJ/MF n° 27.211.327/0001-69, EDILBERTO BARBOSA & CIA LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ/MF n° 17.281.095/0001-61 . 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. A empresa EDILBERTO 

BARBOSA & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF n° 17.281.095/0001-61 não apresentou 

cópia do contrato social para o credenciamento, não sendo possível a identificação pela Pregoeira e 

Equipe de apoio se a atividade empresarial é  pertinente ou não ao objeto da licitação, conforme 

disposto no item  4.1 do edital “ Poderão participar desta licitação qualquer interessado observada 

as necessárias qualificações, a pertinência da atividade empresarial com o objeto desta 

licitação, o atendimento ás condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos”.(Griffo Nosso).  

Como não foi possível a identificação da atividade empresarial da empresa pela ausência de 

contrato ou documento similar a Pregoeira considerou a empresa Descredenciada /Inabilitada. DO 

CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE: Declarada aberta a fase de credenciamento a 

Pregoeira solicitou do representante que apresentasse 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) JUCIMARA ALVES DOS SANTOS, inscrita no 

CNPJ/MF n° 27.211.327/0001-69, com sede na Rua Primeiro de Maio, 2383, Bairro: Pau Cheiroso, 

CEP: 68.725-000, no Município de Igarapé -Açu/Pa, representada por Maxinilis do Amaral 

Modesto,  brasileiro, solteiro, mecânico de refrigeração, CNH n° 03034214609Detran/PA e do CPF 

n°395.578.982-91, Rua Primeiro de Maio, nº2383, Bairro: Centro, CEP: 68.725-000, no Município 

de Município de Igarapé -Açu/Pa. DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO 

CONTRATO: JUCIMARA ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ/MF n° 27.211.327/0001-

69, representante legal para assinatura do contrato Maxinilis do Amaral Modesto,  brasileiro, 

solteiro, mecânico de refrigeração, CNH n° 03034214609Detran/PA e do CPF n°395.578.982-91, 

Rua Primeiro de Maio, nº2383, Bairro: Centro, CEP: 68.725-000, no Município de Município de 

Igarapé -Açu/Pa. A empresa JUCIMARA ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ/MF n° 

27.211.327/0001-69 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 dos itens 4 e 6 do edital e as 14:40 

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 
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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: DO VALOR APRESENTADO: 

LOTE ÚNICO 

Empresa Valor Global 

JUCIMARA ALVES DOS SANTOS R$ 122.891,00 

A empresa JUCIMARA ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ/MF n° 27.211.327/0001-69, 

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: 

LOTE ÚNICO 

Classificação Empresa Valor Global 

1ª Colocada JUCIMARA ALVES DOS SANTOS R$ 122.891,00 

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 

JUCIMARA ALVES DOS SANTOS R$ 104.457,00 

 

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 de cada 

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

exposto a seguir: Os valores apresentados estavam abaixo dos valores estimados pela 

Administração e mesmo assim foram negociados junto a empresa para alcançar melhores preços. 

Ressalta também que foi dada ampla publicidade ao certame com a publicação no  Portal do 

Jurisdicionado www.tcm.pa.gov.br , Diário Oficial da União (DOU Nº. 53, quinta-feira, 17 de 

março de 2017- seção 03 pag. 176) e Amazônia Jornal (16 de fevereiro de 2017, caderno: Gerais, 

pag. 8) e mural de avisos da Prefeitura logo todo o mercado nacional teve conhecimento deste 

pregão. DA CLASSIFICAÇÃO APÓS A FASE DE NEGOCIAÇÃO: 

LOTE ÚNICO 

Classificação Empresa Valor Global 

1ª Colocada JUCIMARA ALVES DOS SANTOS R$ 104.457,00 

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. A 

equipe de apoio consultou a veracidade das certidões apresentadas pela empresa e imprimiu os 

comprovantes que farão parte do processo licitatório. Todas as documentações apresentadas pela 

empresa JUCIMARA ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ/MF n° 27.211.327/0001-69 

estava a contento da Administração sem nenhuma irregularidade, pendência ou qualquer fato que a 

inabilitasse, a Pregoeira proclamou a empresa HABILITADA. O representante da empresa 

EDILBERTO BARBOSA & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF n° 17.281.095/0001-61, se 

ausentou da sessão antes do término da análise da documentação de habilitação. POR ATENDER 

A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E OFERECER O MENOR PREÇO, A 

PREGOEIRA DECLARA VENCEDORAS PARA O  LOTE ÚNICO: JUCIMARA ALVES 

DOS SANTOS, inscrita no CNPJ/MF n° 27.211.327/0001-69, com valor global de R$ 104.457,00 

http://www.tcm.pa.gov.br/
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(Cento e quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete  reais). DOS RECURSOS: Após a 

conclusão da fase de habilitação do licitante, a Pregoeira avisou que se o licitante quisesse interpor 

recurso deveriam manifesta-se imediata e motivadamente a sua intenção, que seriam registradas ao 

final da ata. O licitante NÃO manifestou intenção de recorrer. 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 Pregão Presencial SRP 

n.º010/2017, lavrando-se a presente ata às 16hs:20mints, 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. 

 

 

 

 

Tatiane Pilonetto                                                                                   

Pregoeira                                                                                               

 

 

 

Pedro Nunes da Silva                                                              Jocicley Monteiro de Carvalho 

Equipe de Apoio                                                                                     Equipe de Apoio                                                                                                                                          

 

Licitantes Presentes: 

 

 

Maxinilis do Amaral Modesto 
JUCIMARA ALVES DOS SANTOS  

 

 

 

 

 

EDILBERTO BARBOSA & CIA LTDA-ME 
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