
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CURUÇÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇA 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL (SESSÃO DE ABERTURA E JULGA MENTO)

Às  09:30 do dia 17 de Julho de 2018, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e 
respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 
e documentação, cujo objeto é Registro de preços que objetiva futu ra e eventual aquisição de gás de cozinha, assim 
como vasilhame e água mineral, que será destinado a manutenção da Prefeitura Municipal de Curuçá/PA e suas 
secretarias, Fundo Municipal de Educação, Fundo de Valorização da Educação Básica, Fundo Municipal de Saúde, 
Fundo Municipal de Assistência Social e SAAE.. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como 
funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das 
proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME.................................. 09.060.059/0001-40

KASSIO CESAR MODESTO KEMPER                             C.P.F. nº 983.923.872-87

Observação    Resultado do Credenciamento:  1 - Licitante: P. C. COMERCIO DE GAS

              LTDA ME CNPJ:   09.060.059/0001-40   Resultado:  A  empresa  acima

              qualificada por atender   os  requisitos  do  edital  de  abertura

              encontra-se credenciada para   o   posto   processo   licitatório.

              Ressalta-se ainda que  a  licitante  encontra-se  enquadrada  como

              microempresa, de acordo  com documentos expedidos pela JUCEPA, por

              outro lado, não  anexou  o  documento  de  comprovação  do simples

              nacional, em consulta realiazada pelo pregoeiro e equipe de apoio,

              foi constatado que  a  mesma  não  é optante pelo simples nacional

              quanto forma de tributação. Assim sendo, deveria anexar juntamente

              com o credenciamento  dos  documentos solicitados no item 5.5.2 do

              edital de abertura.  Portanto,  a  luz  do  julgamento objetivo, é

              descisão da presente  comissão,  credenciar  a licitante, porém, a

              mesma não usurfruirá    dos   beneficios   concedidos   pela   Lei

              Complementar nº 123/2006, no que tange as contratações públicas.  

                                                                                

Observação    Resultado da Proposta:  1  - Licitante: P. C. COMERCIO DE GAS LTDA

              ME CNPJ: 09.060.059/0001-40 Resultado: A empresa acima qualificada

              está apta a fase de lances.                                       

                                                                                

Observação    Observa-se ainda que   quanto   aos   documentos   de  habilitação

              apresentados pela empresa licitante - P C COMERCIO DE GAS LTDA ME,

              foi identificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio que que a citada

              empresa deixou de  apresentar  documentos  relativos  ao edital de

              abertura (certidão emitida  pelo  corpo de bombeiros, atestados de

              fornecimento anterior, balnaço    patrimonial    e   demonstrações
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              contabeis) dessa forma,  tal  licitante foi declarada INABILITADA.

              Por outro lado,  considerando,  o  interesse público, os critérios

              objetivos que norteiam  a  administração  pública, foi concedido a

              empresa licitante o  prazo  de  08 dias úteis para apresentação de

              novos documentos de  habilitação,  conforme  preconiza o artigo 48

              incio 3º da  Lei  Federal  nº  8.666/1993  õ  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 redução deste prazo para

              três dias úteis". A luz da legislação a proxima sessão de abertura

              se dará no   dia  27/07/2018,  as  08:00  horas  no  Auditório  da

              Prefeitura Municipal de Curuçá/PA.                                

                                                                                

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

 Item: 00001 - Botijão de Gás de 13kg - Vazilhame                                

              Quantidade: 7.300,000          Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME              R$           300,000 *   

                                                                                

                         ABERTURA DA FASE DE LANCES                             

                                                                                

                                                                                

Negociação    P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME               R$            209,000   

                                                                                

Habilitação   P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME, Data: 27/07/2018 às 08:20:44         

                                                                                

Dec.vencedor  P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME, Data: 27/07/2018 às 08:20:48         

                                                                                

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa

P.C.COMERCIO DE GÁS  LTDA  ME.  Considerando  que ninguém manifestou intenção de

interpor recurso, o(a)   Pregoeiro(a)   adjudicou   o  item  00001  à  licitante

P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME em 03/08/2018 às 10:12:02.                          

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00002 - Gás Butano p/Cozinha 13kg (Recarga)                              

              Quantidade: 19.750,000         Unidade de fornecimento: BOTIJÃO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com
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              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME              R$            85,000 *   

                                                                                

                         ABERTURA DA FASE DE LANCES                             

                                                                                

                                                                                

Negociação    P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME               R$             77,000   

                                                                                

Habilitação   P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME, Data: 27/07/2018 às 08:25:45         

                                                                                

Dec.vencedor  P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME, Data: 27/07/2018 às 08:25:48         

                                                                                

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa

P.C.COMERCIO DE GÁS  LTDA  ME.  Considerando  que ninguém manifestou intenção de

interpor recurso, o(a)   Pregoeiro(a)   adjudicou   o  item  00002  à  licitante

P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME em 03/08/2018 às 10:12:17.                          

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00003 - Água Mineral Potável sem Gás, garrafão de 20L, lacrado, reca     

               rga sem o garrafão                                               

              Quantidade: 20.500,000        Unidade de fornecimento: GARRAFÃO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME              R$             6,500 *   

                                                                                

                         ABERTURA DA FASE DE LANCES                             

                                                                                

                                                                                

Inabilitação  P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME, Data: 27/07/2018 às 08:28:56         

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00004 - ÁGUA MINERAL POTAVEL SEM GAS, ENVASADA GRANADA 300ML, LACRAD     

               A PCT C/24 UNID.                                                 

              Quantidade: 19.000,000          Unidade de fornecimento: PACOTE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)
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              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME              R$            12,000 *   

                                                                                

                         ABERTURA DA FASE DE LANCES                             

                                                                                

                                                                                

Inabilitação  P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME, Data: 27/07/2018 às 08:29:10         

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00005 - ÁGUA MINERAL POTAVEL SEM GAS, ENVASADA GRANADA 500ML, LACRAD     

               A PCT COM 12 UNID.                                               

              Quantidade: 19.000,000          Unidade de fornecimento: PACOTE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME              R$            12,000 *   

                                                                                

                         ABERTURA DA FASE DE LANCES                             

                                                                                

                                                                                

Inabilitação  P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME, Data: 27/07/2018 às 08:30:31         

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

.

Observa-se ainda que quanto aos documentos de habilitação apresentados pela empresa 

licitante - P.C. COMERCIO DE GAS LTDA ME, foi identificado pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio que que a citada empresa deixou de apresentar documentos relativos ao edital de 

abertura quanto aos Documentos de Habilitação (item 10.2.3, alinea "a", item 10.2.4 

alinea "f", "g", "h", "i"), dessa forma, tal licitante foi declarada INABILITADA. Por 

outro lado, considerando, o interesse público, os critérios objetivos que norteiam a 

administração pública, foi concedido a empresa licitante o prazo de 08 dias úteis para 

apresentação de novos documentos de habilitação, conforme preconiza o artigo 48 incio 

3º da Lei Federal nº 8.666/1993 § 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 redução deste prazo para três dias úteis". A luz da legislação a proxima sessão de 

abertura se dará no dia 27/07/2018, as 08:30 horas no Auditório da Prefeitura Municipal 

de Curuçá/PA.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e 
representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.
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                       PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO                           

                                                                             

   FUNÇÃO                     NOME                            ASSINATURA     

                                                                             

 Pregoeiro(a) RANDSON ANDRÉ SILVA FERREIRA                __________________ 

                                                                             

 Equipe apoio ALEXANDRE MARÇAL ROCHA                      __________________ 

                                                                             

 Equipe apoio RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA               __________________ 

                                                                             

 Equipe apoio PAULO SÉRGIO RIBEIRO MATOS.                 __________________ 

                                                                             

            PARTICIPANTE(S) DO CERTAME                       ASSINATURA      

                                                                             

  P.C.COMERCIO DE GÁS LTDA ME                            _______________________
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ATA SESSÃO E JULGAMENTO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00220601/18  

PREGÃO PRESENCIAL N°. 5/2018270617-01-PMC–PP–SRP 

REGISTRO DE PREÇOS 

 DO OBJETO 

Registro de Preços que objetiva futura e eventual aquisição de gás de cozinha, assim como vasilhames e 

água mineral, que será destinado a manutenção da Prefeitura Municipal de Curuçá/PA e suas Secretarias, 

Fundo Municipal de Educação, Fundo de Valorização da Educação Básica-FUNDEB, Fundo Municipal de 

Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, SAAE, conforme Termo de Referência em Anexo, sendo o 
tipo de licitação menor preço por item, conforme especificações constantes do Termo de Referência, 
parte integrante do presente edital. 
 

As 08:30h do dia 27 de julho de 2018 reuniu-se do auditório da Prefeitura Municipal de 

Curuçá/PA o Pregoeiro Oficial do Municipio o Sr. RANDSON ANDRÉ SILVA FERREIRA, 

juntamente com a sua equipe de apoio composta pelos servidores abaixo discriminados para 

proceder a reabertuta do processo licitatório em epigrafe que trata do Pregão Presencial nº 

5/2018270617-01-PMC-PP-SRP, pois tendo o pregoeiro e sua equipe de apoio desabilitado 

a única licitante presente no certame autrora realizado (ata do dia 17/07/2018) concedeu-se 

a mesma, fundamentado no artigo 48 inciso III da Lei Federal nº 8.666/1993, o prazo de 08 

dias úteis para apresentação de novos documentos de habilitação em conformidade com o 

edital de abertura do posto processo. Ao que pese o fato que tal descisão foi tomada 

substanciada na necessidade latente da administração pública em adquiririr os materiais ora 

licitados e baseado no fato que ao processo foi dado ampla publicidade e o mesmo foi 

seguidor fiel dos princípios que norteiam as atividades administrativas. Posto isto, o 

pregoeiro juntamente com sua equipe de apoio procedeu a chamada da licitante: P.C. 

COMERCIO DE GÁS LTDA, CNPJ: 09.060.059/0001-40, representante legal neste 

processo: KASSIO CESAR MODESTO KEMPER, CPF: 983.923.872-87. A empresa licitante 

ao entregar o envelope de habilitação, o mesmo foi inspecionado pelo pregoeiro e sua 

equipe de apoio, onde foi constado que o mesmo encontra-se dentro dos padrões exigidos 

pelo edital de abertura e devidamente lacrado. Desta forma, procedede-se com a análise dos 

documentos apresentados pela licitante onde constatou-se a apresentação dos mesmos em 

conformidade ao edital de abertura como demonstrado abaixo, com execção dos 

documentos relativos aos itens: 10.2.4, alínea “g”, “h”, “i”, relativos ao fornecimento de água 
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mineral, restando a sua desabilitação para os itens relativos ao fornecimento de água 

mineral. 

DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
10.1. Os documentos deverão ser apresentados em forma autenticada por órgão 
competente, ou cópia simples com a devida apresentaçãos dos originais para autenticação 
no ato da sessão pelo pregoeiro e equipe de apoio. 
 
10.2. As empresas interessadas deverão apresentar as seguintes documentações: 
 
10.2.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com a devida 
atividade do objeto da licitação. 
 
b) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual, acompanhado 
de todas as alterações, se houver; 
 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
 
c.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
f) Cédula de identidade do proprietário e dos respectivos sócios se houver e do 
representante legal da licitante. 
 
10.2.1.1. Comprovação de que é adimplente com o município com os materiais do 
objeto, através de uma declaração fornecida pela Secretaria Municipal de 
Administração do Município de Curuçá/PA ou setor competente, com data de emissão 
não superior a 30 (trinta) dias. 
 
10.2.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
  
10.2.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (Certidão Negativa) 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
 

mailto:licitação.pmc@outlook.com
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10.2.1.4. Declaração da empresa Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas 
da União - TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:3); 
 
10.2.2. REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA 
 
a) Certidão (s) de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS emitido pelo site da Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei. 
 
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede da licitante, dentro do prazo de validade, compreendendo: 
 
b.1) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, sendo que a mesma deve abranger também as contribuições sociais previstas nas 
alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
 
b.2) Certidão(s) Negativa de Débito (quitação de tributos estaduais – tributária e não 
tributária) junto ao Estado; 
b.3) Certidão(s) Negativa de Débito (quitação de tributos municipais – ISS, Alvará e IPTU) 
junto ao Município; 
 
c) Certidão (s) Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, dentro do prazo 
de validade; 
 
d) A Certidão Positiva com Efeito de Negativa emitida pelo órgão competente será aceita 
para fins de comprovação da regularidade fiscal. 
 
e). Quanto à comprovação de regularidade referente ao IPTU, na hipótese de a empresa 
licitante não ser proprietária de bem imóvel no município onde está sediada, deve 
demonstrar tal fato, o que pode ser feito por meio de contrato de locação de imóvel. 
 
f) Ficha de Inscrição Cadastral (FIC), emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda 
(SEFA); 
 
10.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA 
 
a) Demonstrações Contábeis contendo Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado do 
exercício, Demonstrativo de Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrativo de Fluxo de 
Caixa, Demonstrativo de Índices econômicos/Financeiros, do último exercício social, já 
exigível e apresentado na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial, que 
comprove a real situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou 
balanços provisórios. O balanço deverá vir acompanhado da Certidão de Regularidade 
Profissional do Contador que assinou o balanço, CERTIFICANDO que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, 
contendo número, validade e finalidade da certidão de acordo com a Resolução nº 

mailto:licitação.pmc@outlook.com
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1.402/2012-CFC. Para fins deste Edital, os valores constantes no balanço patrimonial 
poderão ser corrigidos por índices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta. Na hipótese de atualização ou aumento do patrimônio 
líquido, o licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar documentação que o altere, 
devidamente registrada e arquivada na junta comercial; 
  
a.1) Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, as empresas 
constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou 
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive os termos de abertura e 
encerramento. Juntamente com o balanço patrimonial deverá ser apresentada declaração do 
contador com assinatura reconhecida, assumindo responsabilidade pelas informações do 
balanço. 
  
a.2) Em se tratando de Empresas optantes pelo Simples Nacional, estas devem apresentar o 
balanço patrimonial, não restando a obrigação do registro na Junta Comercial do Estado da 
licitante. Devendo, no entanto, apresenta-lo devidamente assinado pelo Contador com o 
respectivo CRC e a Certidão de Regularidade do Profissional perante o Conselho Regional 
de Contabilidade, acompanhada da Certidão Simplificada da JUCEPA e do Simples Nacional 
(Consulta Optantes). 
  
b) A real situação financeira do proponente poderá ser verificada com base nos Índices de 
Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Solvência e Endividamento, demonstrados por memória 
de cálculo, através da apresentação dos cálculos abaixo, por profissional competente: 
 
- Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula: 
  

AC + RLP 
LG = --------------------------------- = 1,0 

PC + PNC 
 

- Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula: 
  

AC 
LC =----------------------------- = 1,0 

PC 
 

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

AT + 
SG= ------------------------------ = 1,00 

PC+ PNC 
 
-Índice de Endividamento Geral (IEG) não superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido 
pela fórmula: 
  

PC + PELP 
EG=-------------------------------- = 0,50 
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AT 
Onde: 
  
AC–Ativo Circulante  
RLP–Realizável a Longo Prazo  
PC–Passivo Circulante  
PNC- Passivo Não Circulante  
ELP–Exigível a Longo Prazo  
PELP- Passivo Exigível a Longo Prazo  
AT– Ativo Total 
 
c) A não apresentação do cálculo será realizado pela comissão técnica através do balanço 
patrimonial. Os Balanços deverão conter as assinaturas do (s) representante (s) legal (is) e 
do contador responsável da Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial, bem 
como, os Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário, também registrados na 
Junta Comercial ou Cartório de Registro;  
 
d) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de 
encerramento do exercício, deverão apresentar demonstrações contábeis consolidando seus 
direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência; 
  
e) Para sociedade anônima, cópia autenticada da publicação do balanço patrimonial em 
Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede da licitante. 
 
f) Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital 
através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão ser apresentados 
com autenticação da Junta Comercial; 
 
g) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata expedida pelo 
distribuidor de juízo da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade. Será aceita 
também certidão (s) negativa de ações cíveis nos casos em que o órgão distribuidor fornecê-
las. 
 
h) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, exceto 
para as empresas classificadas como MEI; 
 
10.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) A comprovação da qualificação técnica deverá ser feita através de apresentação de no 
mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa física ou jurídica de 
direito público ou privado comprovando que já forneceu ou fornece os materiais dessa 
natureza e que sejam compatíveis com o objeto licitado, obrigatoriamente, acompanhado de 
nota fiscal, com assinatura reconhecida em cartório. 
 
a.1) fica desobrigado de reconhecimento em cartório, quando o atestado de capacidade 
técnica for fornecido por órgãos públicos, Municipal, Estadual ou federal. 
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b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para 
fornecer o objeto licitado. 
 
c) Declaração de boas práticas no que tange a questões ambientais. 
 
d) Certidão Municipal de Meio Ambiente (sede da empresa) 
 
e) Certidão emitida pelo Corpo de Bombeiros 
 
f) Alvará de funcionamento. 
  
10.2.5. DECLARAÇÕES 
 
10.2.5.1. Os Licitantes deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo 
representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que: 
 

 Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade dos 
materiais a serem fornecidos; 

 Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

 Declaração que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos 
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão; 

 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma 
do Art. 32, § 2°, da Lei 8.666/93 (conforme modelo anexo); 

 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 anos, em 
qualquer trabalho, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos, nos termos do 
art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo 
anexo). 

 Declaração que não possui ou possui em seu quadro de empregados um percentual 
mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 
28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 
11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu 
quadro de pessoal. 

 Declaração que se responsabiliza civilmente pelos serviços contratados, por 
prejuízos e danos que venha a causar aos alunos, aos empregados, a contratante 
e/ou, a terceiros, depois de comprovada sua negligência. 

Ressalta-se ainda que foi procedida a consulta as certidões relativas a regularidade fiscal, 
tributária e trabalhista junto aos sites oficiais. Frisa-se que com relação a certidão de 
regularidade de débitos trabalhistas, ao ser consultada, o site oficial apresentou problemas 
técnicos, logo a sua autencidade não pode ser conferida, por outro lado, o documento está 
sendo aceito pelo pregoeiro e sua equipe com a condição de consulta posteriormente. Em 
casos em que tal certidão não esteja em conformidade a empresa licitante será 
automativamente acionada para que possa sanar a pendencia por ventura apontada. 
Observa-se ainda que quanto ao item 10.2.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União 
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(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); do edital de abertura, pela dificuldade de acesso e 
por também não ter obtido êxito, o pregoeiro e sua equipe, ao proceder com a consulta, o 
mesmo torna-se suprimido, deste processo, com a anuência de todos os presentes. 
Observa-se ainda que ao apresentar o balanço patrimonial e suas demonstrações o fez em 
atendimento ao item 10.2.3 a.2, por ser classificada como MICROEMPRESA. 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, 
Equipe de apoio e representantes presentes. O Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, 
agradecendo a presença de todos. 
 
 

RANDSON ANDRÉ SILVA FERREIRA 
 Pregoeiro Oficial – PMC 

 
ALEXANDRE MARÇAL ROCHA 

Equipe de Apoio 
 

RUI GUILHERME DE ARAÚJO SILVA 
Equipe de Apoio 

 
PAULO SÉRGIO RIBEIRO 

Equipe de Apoio 
 

P. C. COMERCIO DE GÁS LTDA 
Licitante 
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