
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

Coordenação de Licitações e Contratos 
 

Na Rodovia Br-316, s/n – km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 

 
ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 5/20152312-01-PMM-PP-SEMAD 

 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de janeiro de dois mil e dezesseis, 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 Alberto Souza Primo – equipe de apoio, referente ao 
PREGÃO PRESENCIAL 5/20152312-01-PMM-PP-SEMAD para recebimento do credenciamento, propostas 
de preços e habilitação, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em serviços de 
licenciamento, gerenciamento e suporte técnico de software para gestão de folha de pagamento e 
controle de pessoal da Prefeitura Municipal 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 a 

empresa: R P MARTINS-ME inscrita no CNPJ nº 07.595.701/0001-60 Rua Boa Vista nº 62 Bairro 
Maranhão Município Parauapebas/PA, Neste ato representado pelo senhor Euler Ronny dos Santos RG 
4246182 SSP/MG e CPF nº 283.432.982-68. A pregoeira, conferidos encontra – se de acordo com o 
solicitado do edital. Dando continuidade foram solicitados o envelope de proposta de preços da empresa 
onde foi analisado pelo senhor Alberto Souza Primo Programador confirmando as especificações 
mínimas solicitadas no edital dando inicio a fase de lance de preços da licitante classificada. Ressalto 
que se trata de uma licitação de exclusividade e que a empresa declara que se enquadra como 

MICROEMPRESA.  
Licitante 01:  
Item 01 – Serviços de licenciamento, gerenciamento e suporte técnico de software para gestão de folha 
de pagamento e controle de pessoal. 

RODADAS 
Licitante 1 

R P MARTINS-ME 

1 R$ 63.000,00 

NEGOCIAÇÃO R$ 56.160,00 

 
A empresa R P MARTINS-ME arrematou. 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. E as certidões de consulta via internet não foi possíveis consultar por 
conta que a internet oscilava muito. A empresa apresentou o Alvará de Licença da empresa fora do 

prazo de validade, justificando-se que o mesmo já teria sido pago e a Prefeitura do município da sede 
da empresa ainda não teria liberado novo alvará apresentando apenas o protocolo; conforme o edital no 
item 9.5.11.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e Anexos. Diante disso declaro a empresa R P MARTINS-
ME inabilitada; por se enquadrar como Microempresa ao cumprimento da Lei 123/2006 alterado pela 
redação da Lei 147/2014. A empresa terá cinco dias úteis para apresentação da documentação 

pendente. Quando se pergunta se a empresa tem interesse de manifestar recurso sobre qualquer 

decisão desta Pregoeira a empresa permanece em silêncio sendo assim considerado que não existe 
interesse. 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  
EQUIPE DE APOIO 
 

 
ALBERTO SOUZA PRIMO – 
EQUIPE DE APOIO 
 
 
PARTICIPANTE DO CERTAME: 
R P MARTINS-ME 

http://www.sefa.pa.gov.br/
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