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ATA DE REALIZAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2020 

Aos sete dias do mês de Fevereiro de 2020, às dez horas, na sede da Prefeitura Municipal de Bannach – PA, 
onde funciona a CPL, sito na Avenida Paraná nº27 – Centro – Bannach – PA, CEP: 68.543-000, onde se 
achava presente o Pregoeiro regularmente nomeada pela Portaria nº023/2020 – GPM-BA de (20.01.20), Sr. 

Advaldo Rodrigues da Silva, e Equipe de apoio composta pelo sr. JOSÉ FÉLIX DA SILVA e a suplente: Sra 
THAÍS BENÍCIO DA SILVA, para realizar o certame licitatório, Pregão Presencial nº 002/2020, tendo como 
objeto: Aquisição de merenda escolar (gêneros alimentícios), para atenderem as Escolas da Zona Rural e 
Urbana do município de Bannach - PA, exercício 2020. O referido processo foi publicado no Mural da 
Prefeitura Municipal de Bannach-Pa, no dia 27 de janeiro de 2020 e no Diário Oficial da União, nº18, pagina 
174, dia 27 de janeiro de 2020, no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero nº34098, pag 
nº106, no dia 27 de Janeiro de 2020, e no jornal de grande circulação (Jornal da Amazônia), no dia 27 de 
Janeiro de 2020. No site oficial do município www.bannach.pa.gov.br, no dia 27 de Janeiro de 2020. E no 
portal do jurisdicionado, sito: www.tcm.pa.gov.br, no dia 27 de Janeiro de 2020. No horário fixado pela 
comissão o senhor pregoeiro declara aberta a sessão, recebe os envelopes e credenciamento das empresas 
presente e faz constar que compareceu o sr. ROBERTO MORAIS DE SOUSA, portador do CPF: 
929.605.101-00, representando a empresa: GPS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 
10.611.414/0001-00 e a senhora REGINA ANTONIA PRUDENTE, portadora do CPF: 580.808.482-20, 
representando a empresa:  PAPEL ARTE EIRELI – ME, CNPJ: 26.814.778/0001-28. O senhor RODRIGO 
DOS SANTOS BRANCO, portador do CPF: 751.871.752-20, representando a empresa: MERCA BOX 
COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ: 24.691.755/0001-48; A senhora MAIANE RODRIGUES DANTAS, 
portadora do CPF: 009.084.052-60, representando a empresa: CARLOS LUIZ GOMES DA SILVA EIRELI, 
CNPJ: 34.257.492/0001-17. O senhor REGINALDO MIZAEL MACHADO, portador do CPF: 007.600.412-02, 
representando a empresa: CASA DE BEEF CENTRAL, CNPJ: 36. 274.323/0001-10. Na sequência o senhor 
pregoeiro cedeu à palavra aos representantes das empresas para se pronunciarem sobre o credenciamento, 
sendo que o representante da empresa: MERCA BOX COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ: 
24.691.755/0001-48, faz constar que a empresa: GPS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 
10.611.414/0001-00, apresentou carta de credenciamento (anexo II), com data do dia 07 de Fevereiro de 
2020 e o reconhecimento de firma do representante foi realizada no dia 05 de Fevereiro de 2020, um erro 
insanável. Faz constar ainda que o numero da carteira de identidade nº1.138.246/SSP/TO, e divergente do 
numero apresentando na Carteira de Habilitação. O senhor pregoeiro faz constar ainda que a declaração de 
plenos atendimentos (anexo IV), esta sem o reconhecimento de firma do sr. Fabricio Silva Souza, conforme 
solicitado no item 3. 4 do edital.  Não apresentou declaração da junta comercial, conforme solicitado no item  
3.8 do edital. Diante dos questionamentos o senhor pregoeiro faz analise e declara credenciadas as 
empresas: PAPEL ARTE EIRELI – ME, CNPJ: 26.814.778/0001-28; MERCA BOX COMERCIO VAREJISTA 
EIRELI, CNPJ: 24.691.755/0001-48; CARLOS LUIZ GOMES DA SILVA EIRELI, CNPJ: 34.257.492/0001-17; 
CASA DE BEEF CENTRAL, CNPJ: 36. 274.323/0001-10 e declara descredenciada a empresa: GPS 
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 10.611.414/0001-00. Em seguida o senhor pregoeiro abre os 
envelopes propostas financeiras, cede à palavra aos representantes que quisessem se pronunciar em relação 
a fase de aceitação das propostas, sendo que o representante da empresa: MERCA BOX COMERCIO 

http://www.bannach.pa.gov.br/
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VAREJISTA EIRELI, CNPJ: 24.691.755/0001-48, faz constar que a empresa: CASA DE BEEF CENTRAL, 
CNPJ: 36. 274.323/0001-10, não apresentou prova de registro no SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE 
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal), conforme legislação em vigor  e 
conforme solicitado no item 5.1, letra F, campo OBS do edital, referente aos itens 53 (CARNE BOVINA 
MOIDA CONGELADA – pct 1 kg). O senhor pregoeiro faz constar que a empresa: GPS MATERIAIS 
HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 10.611.414/0001-00, apresentou sua proposta financeira, sem referencia ao 
presente pregão e ao objeto licitado, não fez referencia ao município que realiza a licitação, não faz referencia 
ao local de entrega, não faz referencia que as despesas estão inclusas, conforme item 5.1, letra O – do edital; 
que diz: o) No preço, o proponente deverá incluir todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, 
referentes a encargos sociais, tributos em geral, mão-de-obra, materiais, equipamentos, encargos de 
natureza trabalhista, previdenciária, transporte (FRETE), ICMS, ISS, tributos em geral, e demais encargos 
diretos ou indiretos, não especificados e tudo mais necessário à completa execução do objeto, considerando-
se estes como inclusos nos valores ofertados quando não mencionados. A empresa faz menção que o prazo 
de entrega será 5 dias a partir da requisição de compras, no entanto o item 5.2 do edital, diz que a compra 
será realizada de forma parcelada (diariamente, quinzenal, mensal, ou conforme a necessidade), através da 
autorização de entrega emitida pelo Departamento de Compras. Poderá ocorrer solicitação antecipada ao 
previsto para cada mês, ou, suspensão temporária de qualquer item em excedente. Diante desta analise o 
senhor pregoeiro declara classificada as propostas das empresas: PAPEL ARTE EIRELI – ME, CNPJ: 
26.814.778/0001-28; MERCA BOX COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ: 24.691.755/0001-48; CARLOS 
LUIZ GOMES DA SILVA EIRELI, CNPJ: 34.257.492/0001-17. E declara desclassificada a proposta das 
empresas: CASA DE BEEF CENTRAL, CNPJ: 36. 274.323/0001-10; GPS MATERIAIS HOSPITALARES 
EIRELI, CNPJ: 10.611.414/0001-00. A representante da empresa: CARLOS LUIZ GOMES DA SILVA EIRELI, 
CNPJ: 34.257.492/0001-17, solicita ao pregoeiro a desistência do item 53, alegando erro da composição do 
preço ofertado. O Pedido foi acatado. O senhor pregoeiro faz constar que o representante da empresa: GPS 
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 10.611.414/0001-00, se retirou da sessão alegando não haver 
interesse de continuar no certame. Em seguida inicia a fase lances e negociação, sendo que o resultado esta 
contido no mapa de apuração em anexo, que faz parte integral desta ata. Na sequencia o senhor pregoeiro e 
equipe de apoio faz analise das documentações da empresa, cedeu à palavra aos representantes para se 
pronunciar sobre a habilitação, ninguém fez uso da palavra. O senhor pregoeiro declara habilitadas as 
empresas: PAPEL ARTE EIRELI – ME, CNPJ: 26.814.778/0001-28; MERCA BOX COMERCIO VAREJISTA 
EIRELI, CNPJ: 24.691.755/0001-48; CARLOS LUIZ GOMES DA SILVA EIRELI, CNPJ: 34.257.492/0001-17. 
Nada mais havendo a relatar, lavrei a seguinte ata que passa a ser assinada por mim PREGOEIRO e pela 
equipe de apoio e pelos representantes das empresas presentes 
  
 
Advaldo Rodrigues da Silva,  
Pregoeiro 
 
JOSÉ FÉLIX DA SILVA  
Equipe de apoio 
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THAÍS BENÍCIO DA SILVA 
Equipe de apoio 
 
 
PAPEL ARTE EIRELI – ME  
CNPJ: 26.814.778/0001-28;  
 
 
MERCA BOX COMERCIO VAREJISTA EIRELI  
CNPJ: 24.691.755/0001-48;  
 
 
CARLOS LUIZ GOMES DA SILVA EIRELI  
CNPJ: 34.257.492/0001-17 
 
 
CASA DE BEEF CENTRAL  
CNPJ: 36. 274.323/0001-10 
 
 


