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ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 28042017-09-0008 

 
Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP n.º 28042017-09-0008, cujo objeto de licitação 

é a seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para formar o Sistema de Registro de Preços da 

Administração Pública Municipal, para o fornecimento de gás de cozinha, água mineral, gêneros alimentícios e 

materiais de limpeza, para manutenção de Secretarias e Fundos Municipais, conforme especificações constantes 

do Termo de Referência (Anexo I). 

 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e desessete, às oito horas e trinta minutos, no Departamento de 

Licitação, sediada na Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-000, Pacajá/PA, 

estado do Pará, reuniu-se o Pregoeiro Valdiney Batista de Freitas e Equipe de Apoio composta por: José Dionizio do 

Nascimento Junior, Lenilsa de Souza Lima e Osmar Menezes de Campos, ambos instituídos pelo Decreto nº. 157, de 

24 de abril de 2017, para o recebimento dos envelopes de credenciamentos, propostas e documentos de habilitação para 

a realização do processo de licitação em epígrafe, conforme publicações anexo ao processo, tendo em vista a ampla 

divulgação 06 (seis) empresas fizeram a retirada do edital, conforme a seguir:  

 

1 – VOVÔ CIDUCA COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME – CNPJ: 11.271.070/0001-09; 

 

2 – DIVALE SERV. E COM. MAT. EXPEDIENTE E INFO. LTD – CNPJ: 22.555.417/0001-53; 

 

3 –  DEUZIMAR GOMES DE LIMA EIRELI-EPP – CNPJ: 09.494.150/0003-35; 

 

4 – R. F. BEZERRA EPP – CNPJ: 10.835.179/0001-50; 

 

5 – I. C. DA SILVA COMÉRCIO - ME – CNPJ: 22.565.396/0001-57; 

 

6 – ENOQUE PEREIRA BONFIM – CNPJ: 19.354.987/0001-70; 

 

No dia e hora marcada as empresas abaixo relacionadas compareceram para a realização do presente certame, para 

recebimento dos envelopes contendo credenciamentos, propostas de preços e documentos de habilitação. Eu, Pregoeiro 

e equipe de apoio procedemos a abertura  do certame com o recolhimento dos envelopes contendo credenciamentos, 

propostas de preços e habilitação, onde iniciamos com abertura dos envelope “A”, “Credenciamento”, onde a  empresa:  

 

1 –  DEUZIMAR GOMES DE LIMA EIRELI-EPP – CNPJ: 09.494.150/0003-35; não cumpriu as exigências para 

credenciamento conforme item: 

d) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (inciso VII do artigo 4º da Lei nº 

10.520, de 2002), Anexo V; 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, Anexo VI; 

f) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Anexo VIII; acompnahanda da 

certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 
 

O descumprimento se deu pois não apresentou as Declarações acima assinadas, e não veio acompanhada da 

certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.  
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Neste caso fica a empresa impedida de se manifestar, dar lance verbais, impetrar recurso em nome da empresa 

DEUZIMAR GOMES DE LIMA EIRELI-EPP, porém manterei a referida empresa nas fases seguintes, proposta e 

habilitação, devendo a mesma cimprir os requisitos exigidos para a proposta e habilitação 

 

2 – R. F. BEZERRA EPP – CNPJ: 10.835.179/0001-50; esta devidamente credenciada, e representada pelo Sr. 

Antonio da Silva Bezerra, RG nº 515108 SSP/MA, e CPF nº 101.069.953-91. 

 

3 – ENOQUE PEREIRA BONFIM – CNPJ: 19.354.987/0001-70, não cumpriu as exigências para credenciamento 

conforme item: 

 

5.3. Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá apresentar a carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto, juntamente 

com a cópia autenticada do Estatuto, Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado dos 

documentos contidos no subitem. 

 

Não apresentou também, a certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 

Neste caso fica a empresa impedida de se manifestar, dar lance verbais, impetrar recurso em nome da empresa 

ENOQUE PEREIRA BOMFIN, porém manterei a referida empresa nas fases seguintes, proposta e habilitação, 

devendo a mesma cimprir os requisitos exigidos para a proposta e habilitação. 
 

Após o credenciamento, deu-se o início a abertura dos envelopes “B”, onde os mesmos contém as propostas de preços, 

após análise e rubrica de todos os presentes, e após a classificação das propotas deu-se inicio a fase de lances verbais, 

com negociação direta com os fornecedores, onde o licitante presente foi incentivado a baixar os preços ora 

apresentados por escrito, sendo que os valores estão mencionados no mapa em anexo, que é parte integrante desta ata,  

e terminada a etapa de lances verbais as empresas a seguir foram vencedoras dos seguintes itens: 

 

1 –  DEUZIMAR GOMES DE LIMA EIRELI-EPP – CNPJ: 09.494.150/0003-35; foi vencedora dos seguintes 

itens: 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QUANT  P. UNIT.   P. TOTAL  

2 

Agua mineral 500 ml, não gaseficado, com tampa, lacre, 

validade minima de 60 (sessenta) dias. (sem vasilhame).  Pct/ 

12x500ml 

PCT 550          

12,00      6.600,00  

    TOTAL 6.600,00 

 

2 – R. F. BEZERRA EPP – CNPJ: 10.835.179/0001-50; foi vencedora dos seguintes itens: 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QUANT P. UNIT. P. TOTAL 

70 Água sanitaria12X1 lt CX 600 22,40 13.440,00 

71 Álcool  70% 1000 ml LT 700 6,64 4.648,00 

72 Álcool gel- Álcool etílico hidratado 46° inpm 500 gr UNID 2500 5,65 14.125,00 

73 Amaciante para roupa 2 lt UND 4000 7,30 29.200,00 

74 Aromatizante para vaso 35 gm UNID 6000 0,40 2.400,00 

75 Cera incolor para piso 750 ml UNID 5400 3,60 19.440,00 

76 
Desinfetante 12X1 lt com capacidade de ELIMI eliminação 

de bactérias de 99,9% 
CX 800 39,50 

31.600,00 

77 Desodorizado de ambiente (spray tipo bom ar) 400 ml UNID 2000 8,50 17.000,00 
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78 Detergente 24X500 ml CX 900 35,00 31.500,00 

79 Limpa alumínio 500ml UNID 3000 2,10 6.300,00 

80 Iimpa vidro 500ml UNID 1500 8,10 12.150,00 

81 Lustra moveis 200 ml UNID 1500 4,90 7.350,00 

84 Sabão em pó 20X1 kg CX 500 129,00 64.500,00 

85 Sabão em pó 24X500 gr CX 500 89,50 44.750,00 

86 Soda caustica KG 800 11,30 9.040,00 

87 Lã de aço fina,  fardo c/ 14 pct. c/ 8und FD 600 17,00 10.200,00 

88 Esponja dupla face p/ lavar louça UNID 10000 0,46 4.600,00 

89 
Isqueiro resina termoplástica e pedra-base de mich (metal) 

c/gás  isobutano tam.M (aprovado pelo INMETRO) 
UNID 1350 3,73 

5.035,50 

90 Papel higiênico C/ 64 rolos c/ 30cm FRD 1800 39,38 70.884,00 

91 
Papel toalha folha dupla C/ 2 rolos contendo 50 toalhas 

19X21,50 CM 
PCT 5000 3,90 

19.500,00 

99 Balde de plástico de 20 lt UNID 500 10,65 5.325,00 

102 Escovão de lavar chão com cabo UNID 800 8,80 7.040,00 

103 Escova p/ lavar roupa UNID 1200 2,63 3.156,00 

104 Escova p/ lavar vaso sanitário com recepiente base de apoio UNID 1500 6,30 9.450,00 

106 Rodo plástico 40 cm -  c/ cabo UNID 1500 5,20 7.800,00 

107 Vassoura de cipó, c/ cabo UNID 1500 7,50 11.250,00 

108 Vassoura em fibra natural, c/ cabo UNID 1200 6,35 7.620,00 

109 Luva de borracha p/ limpeza pequena PAR 2000 4,75 9.500,00 

110 Luva de borracha p/ limpeza media PAR 2000 4,75 9.500,00 

111 Luva de borracha p/ limpeza grande PAR 1300 4,75 6.175,00 

  
  TOTAL 494.478,50 

 

3 – ENOQUE PEREIRA BONFIM – CNPJ: 19.354.987/0001-70; foi vencedora dos seguintes itens: 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QUANT  P. UNIT.   P. TOTAL  

3 
Vasilhame em polipropileno, com capacidade p/ 20 lt de 

água, vazio, transparente. 
UND 200 

         

18,00  

       

3.600,00  

18 

Frango, tipo inteiro, sem vísceras, congelado à 18°c, 

acondicionado em embalagem primária de plástico 

especificado data de validade, sem tempero. 

UNID 4.500 
          

7,49       

33.705,00  

  
  TOTAL    37.305,00  

 

Após a fese dos lances verbais, deu-se inicio a fase da habilitação, abrimos os envelopes “C” das empresas vencedoras 

onde foi examinada e rubricada todas as suas documentações, conforme a seguir:  

 

1 –  DEUZIMAR GOMES DE LIMA EIRELI-EPP – CNPJ: 09.494.150/0003-35; não apresentou os seguintes 

documentos exigidos no edital: 

 

13.4. Qualificação Econômico financeira: 
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13.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

13.4.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

13.4.2.1. A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma: 

13.4.2.1.1. No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, 

publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da 

empresa; 

13.4.2.2.2 No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia das páginas do Livro Diário, 

contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de 

Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples 

(cooperativas/associações), no cartório competente. 

13.4.2.2. O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial 

ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa situação financeira: 

13.4.2.2.1. Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula:  

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

13.4.2.2.2. Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula:  

Ativo Circulante 

LC= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante 

13.4.2.2.3. Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula:  

 

Ativo Total 

SG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

13.4.2.3. Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios mínimos acima estabelecidos; 

13.4.2.3.1. A Licitante deverá comprovar, no dia da apresentação da proposta, que possui capital social 

integralizado ou patrimônio liquido mínimo, de valor igual ou superior a 5% (cinco por cento) do total do valor 

a ser contratado, devendo ser comprovado na data da proposta; 

 

13.5.2. Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade correspondente a data de abertura do 

presente certame, deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão autenticados pelo 

Pregoeiro na ocasião da abertura dos envelopes de habilitação, ou por cópias autenticadas em cartório, devendo, 

no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. 

 

Sendo assim fica a empresa DEUZIMAR GOMES DE LIMA ERIRELI EPP, inabilitada no certame. 
 

 

2 – R. F. BEZERRA EPP – CNPJ: 10.835.179/0001-50; 13.4. Qualificação Econômico financeira: fica 

inabilitada por não apresentar o cópia das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, e Termo de 

Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial, exigidas no subitem 13.4.2.2.2 do edital. 
 

 

3 – ENOQUE PEREIRA BONFIM – CNPJ: 19.354.987/0001-70; não apresentou os seguinte item do edital: 
 

13.4. Qualificação Econômico financeira: 
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13.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 

data de apresentação da proposta. 

13.4.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

13.4.2.1. A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma: 

13.4.2.1.1. No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Município 

da sede da empresa; 

13.4.2.2.2 No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia das páginas do Livro Diário, 

contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de 

Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples 

(cooperativas/associações), no cartório competente. 

13.4.2.2. O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço 

patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa 

situação financeira: 

13.4.2.2.1. Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula:  

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

13.4.2.2.2. Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula:  

Ativo Circulante 

LC= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante 

13.4.2.2.3. Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula:  

 

Ativo Total 

SG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

13.4.2.3. Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios mínimos acima 

estabelecidos; 

13.4.2.3.1. A Licitante deverá comprovar, no dia da apresentação da proposta, que possui capital social 

integralizado ou patrimônio liquido mínimo, de valor igual ou superior a 5% (cinco por cento) do total do 

valor a ser contratado, devendo ser comprovado na data da proposta; 

13.4.2.3.2. Certidão de Regularidade Profissional que assinou o respectivo balanço, emitido pelo 

Conselho de Contabilidade, devidamente em dias; 

13.4.2.3.3. Certidão Judicial Civil Negativa (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial) expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do prazo de validade; 

13.4.2.3.4. Certidão Negativa de Protestos e Títulos, declarando nada constar, com referência a protestos 

sob a responsabilidade da Licitante. 

 

 

E apresentou vencida a seguinte certidão: 

 

13.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
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A referida empresa não apresentou os documentos originais para conferência e autenticação dos documentos, 

conforme exigido no item: 

13.5.2. Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade correspondente a data de 

abertura do presente certame, deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão 

autenticados pelo Pregoeiro na ocasião da abertura dos envelopes de habilitação, ou por cópias 

autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda 

ou rasura. 

 

Sendo assim a empresa ENOQUE PEREIRA BOFIM,  fica inabilitada no certame.  

 
Após analise de toda documentação e rubrica nos mesmos pelos representantes presentes,  onde foi indagado aos 

licitantes sobre o interesse de interpor recurso relacionado aos trabalhos realizados e todos presentes declinaram ao 

direito de recurso. Considerando não ter havido a interposição de recurso, adjudicarei o presente certame e submeterei 

o mesmo a apreciação da Ordenadora de Despesas da Secretária de Educação, para efeito de homologação das 

empresas vencedoras. Sem mais para tratar digno de registro, eu Valdiney Batista de Freitas, lavrei a presente ata a 

qual assino e será assinada pelos representantes presentes e equipe de apoio. 

 

 

 
Valdiney Batista de Freitas 

Pregoeiro 
DEUZIMAR GOMES DE LIMA EIRELI-EPP –

Participante 
 

 
José Dionizio do Nascimento Junior  

Equipe de Apoio 
 

R. F. BEZERRA EPP 
Participante 

 

 
Lenilsa de Souza Lima  

Equipe de Apoio 
 

 ENOQUE PEREIRA BONFIM 

Participante 
 

 
Osmar Menezes de Campos 

Equipe de Apoio  
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