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ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20151112-01-
PMM-PP-SEIDUR 

 
 

Às nove horas do dia vinte de três de dezembro de dois mil e quinze, reuniram-se a 
Pregoeira e equipe de apoio, situada na sala de reunião da Coordenação de Licitações e 
Contratos na BR 316 s/nº, Bairro: Centro Marituba/PA, composta pelos membros Lívia 
Elce Magalhães Gouveia - Pregoeira, Marcos Van Bast Silveira dos Santos e Anderson de 

Souza Miranda – equipe de apoio, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20151112-01-
PMM-PP-SEIDUR para recebimento do credenciamento, propostas de preços e 
habilitação, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
refeições preparadas, tipo “marmitex” para atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano no município de Marituba/PA. A publicidade 
se deu através do quadro de aviso desta Prefeitura, imprensa oficial do Estado, Jornal da 
Amazônia e Portal dos Jurisdicionados. A Pregoeira iniciou o certame solicitando o 
credenciamento da empresa presente. Compareceu apenas empresa: W S DO LAGO-ME 
inscrita no CNPJ nº 23.691.168/0001-96 com sede no Conjunto Nova Marituba número 
04 Complemento Conjunto Nova Marituba Bairro: Nova Marituba I CEP 67.200-000 
Município Marituba. A pregoeira, conferidos encontra – se de acordo com o solicitado do 
edital. Dando continuidade ao certame inicia a fase de lance de preços da licitante 
classificada. Ressaltando que compareceu apenas 01 (uma) empresa, não havendo a 
possibilidade de usar na fase de lances o critério das cotas reservadas, de acordo com a 

Lei 123/2006 e lei 147/2014.  Não se aplicando o disposto nos art. 47 e 48 desta Lei 
Complementar 123/2006 quando: II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados 
local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório.  
 
Licitante: W S DO LAGO-ME 
Item 01 – REFEIÇÃO COMPLETA INDIVIDUAL TIPO MARMITEX 

RODADAS 
Empresa 1 

W S DO LAGO-ME 

1 R$ 12,00 

NEGOCIAÇÃO R$ 11,50 

 
A empresa W S DO LAGO-ME arrematou o item 01. Sendo o item 01 mesma 
especificação sendo somados seus quantitativos resultando em apenas 01 (um) item. 

Após a finalização da negociação prossegue com a solicitação do envelope de habilitação, 
sendo examinado, conferidos e rubricados por todos. Não Foi possível consultar a 
autencidade da Certidão negativa de natureza tributária no site www.sefa.pa.gov.br, pois 
a mesma não estava disponível. Após análise foi constatado que a empresa W S DO 
LAGO-ME não apresentou o exigido no item 10.4.1. Balanço patrimonial do último 
exercício social, apresentado na forma da Lei, assinado, carimbado pelo contador 
registrado pela junta comercial. O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir 

acompanhado da Certidão de Regularidade do contador- CRC emitido pela internet na 
sua devida validade na data do certame, ficando nula a certidão CRC que estiver fora da 
validade. (www.crcpa.org.br) (para profissionais do estado do Pará). A empresa não 
apresentou o Balanço registrado na Junta Comercial da sede da empresa. A empresa W S 
DO LAGO-ME encontra – se inabilitada por não atendo a todas as exigências do edital. 
Conforme o dispositivo no Art. 48. § 3º 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art47
http://www.sefa.pa.gov.br/
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redução deste prazo para três dias úteis. Desde modo, esta pregoeira decide em abrir 
prazo em oito dias úteis para a licitante W S DO LAGO-ME apresentar o Balanço 
Patrimonial Registrado na Junta Comercial, de acordo com decreto municipal, é facultado 
os dias 24 de Dezembro de 2015 a 05 de Janeiro 2016 sendo contado os dias úteis a 
partir do dia 06 de janeiro de 2016 desse modo a empresa tem até o dia 15 de janeiro de 
2016 para apresentação de envelope contendo a documentação pendente devendo o 
mesmo, se for entregue antes, ser protocolado no Protocolo Geral do Município 
acompanhado de ofício da empresa e diante a esta Pregoeira marcará a data da abertura 
da sessão onde será aberto o envelope; se for entregue no dia 15 de janeiro de 2016 a 
sessão está marcada para as 10h00min na sala de licitações e contratos. E quando 

perguntada se abrirá do eventual direito de interpor recurso, a licitante presente não 
entrará com recurso acerca de sendo presente certame. Nada mais digno de registro, a 
Pregoeira e equipe de apoio agradeceu ao presente e suspendeu os trabalhos para 
lavratura da ATA, que lida e estando de acordo, pede a todos os presentes que assinem.                       

 
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

 
 
LÍVIA ELCE MAGALHÃES GOUVEIA 
PREGOEIRA 
 
 
 
             

MARCOS VAN BAST SILVEIRA DOS SANTOS E 
EQUIPE DE APOIO 
 
 
 
ANDERSON DE SOUZA MIRANDA –                                                                      
EQUIPE DE APOIO 

 

 
 
 
PARTICIPANTE DO CERTAME: 
W S DO LAGO-ME 
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