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ATA DE REALIZAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019-SELIC-PMM 
 
 

PROCESSO: 2019.0118.0830/SELIC-PMM 
PREGÃO Nº: PP-001/2019-SELIC-PMM 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de Julho de 2.002 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, e demais alterações introduzidas posteriormente.  
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE AO OBJETO PARA A 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 
DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2019. 
 
Às 8h:30min do dia 21/02/2019, em sessão aberta ao público, reuniram-se o Pregoeiro deste Órgão e respectivos 
membros da equipe de apoio (C.P.L – Comissão Permanente de Licitação), abaixo relacionados, nas dependências 
da Prefeitura, sito à Av. Senador Lemos, 213 – Centro – Melgaço/PA, CEP: 68.490-0001, com a finalidade de realizar 
a Sessão Pública de Abertura da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº PP-001/2019-SELIC-PMM, cujo 
objeto é a SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE AO OBJETO PARA A AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 
DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2019, credenciando as licitantes interessadas, recebendo e abrindo envelopes, 
analisando e julgando as propostas comerciais, classificando a de menor preço e as demais que lhe forem 
superiores em até 10%, executando, logo após, a fase de lances; e por fim, recebendo e abrindo envelopes, 
analisando e julgando a documentação habilitatória, declarando vencedora a licitante que cumprir fielmente 
os requisitos editalícios. Na hora e local marcados, o Sr. Pregoeiro DECLAROU aberta a sessão, fazendo acostar 
aos autos os comprovantes de publicação do extrato do edital nos meios previstos no art. 45, inciso I da Lei Federal 
nº 8.666/93.  
 
Aberta a Sessão procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à 
comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática para os demais atos pertinentes ao 
certame. Certificamos o Credenciamento, evidenciado às folhas 431/544A dos autos do Processo.  
 
Na sequencia o pregoeiro solicitou os envelopes de Proposta de Preços (Envelope nº 1), e com o auxílio da Equipe 
de Apoio fê-los serem rubricados por todos os presentes; e abrindo-os examinou a compatibilidade do objeto descrito 
e as exigências do edital, às folhas 545/611. 
 
Após o exame e classificação global das propostas passou-se para a Fase de Lances, evidenciada no Resultado da 
Sessão Pública, às folhas 955//980. 
 
Durante a fase de lances verificaram-se algumas situações que vão aqui descritas:  
 
Em razão da cotação realizada não refletir os preços praticados no mercado para os itens abaixo relacionados, uma 
vez que nas últimas semanas verificou-se que tais itens tiveram seus preços reajustados, o Sr. Pregoeiro acordou 
com os licitantes presentes reajustar os preços para melhor refletirem a realidade do mercado desde que os 
proponentes apresentassem notas fiscais comprovando, assim resumiu-se o seguinte: 
 
O item 1 – Açúcar triturado, teve aumento de aproximadamente 6,5% e assim foi adjudicado ao vencedor por R$ 2,80. 
 
O item 5 – Aveia em flocos, com uma alta de aproximadamente 7%, foi adjudicado ao vencedor por R$ 17,50. 
 
O item 24 – Macarrão espaguete, com alta de 15%, foi adjudicado ao vencedor por R$ 6, 11. 
 
O item 26 – Massa para mingau de arroz, com alta de 11%, foi adjudicado ao vencedor por 19,40. 
 
O item 27 – Massa para mingau de milho, teve uma alta de cerca de 45% e fechou em R$ 19,40. 
 
O item 34 – Rosquinha de coco, com alta de 26% foi adjudicado ao vencedor por 12,50. 
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O item 35 – Rosquinha de Leite, com alta de 32% foi adjudicado ao vencedor por 12,50. 
 
Já os itens: 39 – Suco de abacaxi 500 ml; 40 – Suco de caju 500 ml; 41 – Suco de goiaba 500 ml; 42 – Vinagre Branco 
500 ml e 56 – Frango congelado em pedaços (peito), tiveram seus preços reajustados de acordo com os preços 
praticados na licitação do ano de 2018. 
 
Após o término da roda de lances, passou-se para a Fase de Habilitação, momento no qual a Equipe de apoio passou 
a documentação às mãos de todos os licitantes presentes que a rubricaram, não sem antes examiná-la 
cuidadosamente. 
 
Anunciado o resultado da fase de habilitação, verificou-se que:  
 
Todas as empresas que participaram do certame foram consideradas habilitadas uma vez que cumpriram os ditames 
do edital.  
 
É válido ressaltar que a firma D COMPANY SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS EIRELI, CNPJ 27.464.216/0001-64, 
apresentou restrição na certidão de débitos municipais, mas, por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, foi-lhe concedido o prazo legal para sanar essa pendência, sem prejuízo de sua plena participação no certame.  
 
A firma RODRIGO DAVID CAVALCANTE, CNPJ 21.626.090/0001-09, apresentou restrição semelhante relativa ao 
CRF do FGTS, entretanto, na própria sessão tal restrição foi sanada com a emissão de um novo documento anexo 
aos autos. 
 
Considerando que as propostas declaradas vencedoras satisfazem as exigências e necessidades deste Órgão, como 
também da Administração Municipal, o Sr. Pregoeiro, franqueou a palavra aos licitantes para registrarem a intenção 
de interpor recursos. Como não houve nenhuma manifestação fica aqui consolidado o declínio de todos os 
proponentes quanto à fase recursal. ato contínuo o Sr. Pregoeiro declara ADJUDICADO o objeto do certame às 
licitantes vencedoras, pelos itens que constam dos autos do processos, remetendo os autos ao Departamento Jurídico 
para a emissão do competente Parecer Jurídico Conclusivo, à Controladoria Interna para a emissão do Parecer de 
Regularidade deste certame, o qual, retornando, será submetido à análise da Autoridade Competente, para, se quiser, 
na forma da legislação vigente, homologar. 
 
Nada mais havendo a se tratar,  o Pregoeiro, encerrou a presente sessão, solicitando ao Secretário que lavrasse a 
competente ata que vai assinada por todos os presentes ao certame, como também pelos membros da equipe de 
apoio. 
 
Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Melgaço, aos 21 de fevereiro de 2019, as 23h30min.  
 

 
 
 

FÁBIO PACHECO DE SOUZA 
Pregoeiro 

 
Equipe de Apoio: 
 
 
ROSINALDO DUARTE RODRIGUES 
Presidente 

 
 
MIGUEL LIMA DE ASEVEDO 
Secretário 
 
 
SUELI DIAS PINHEIRO 
Membro 
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Licitantes: 
 
 
S. A. A. CUSTODIO FERREIRA COMERCIO E SERVICOS – ME 
 
 
D COMPANY SERVICOS DE FOTOCOPIAS EIRELI 
 
 
RODRIGO DAVID CAVALCANTE 
 
 
L M S COMERCIO VAREJISTA 
 
 
MESAC R DE CASTRO EIRELI  
 
 
GUEDES & GUEDES COMERCIO EM GERAL LTDA 
 
 
MELGAÇO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 
 
 
J N C CORRÊA & CARVALHO LTDA 
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