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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/0067-PG-SRP 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PROTEÍNAS 
PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC PARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTANSTES NO EDITAL 
E ANEXOS. 
 

ATA DE ANÁLISE DA HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE VENCEDOR 

 
Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2018, às 15:00 (quinze) horas, reuniram-se, em sessão 
interna, os membros da Comissão Especial de Licitação do Sesc Pará, designados pela Ordem de 
Serviço "N" Nº: 012/2018 para a realização dos atos referentes à análise e resultado dos 
documentos de habilitação das empresas participantes do PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/0067-PG-
SRP, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, destinada à aquisição de gêneros alimentícios tipo proteínas 
para atender as unidades do Sesc Pará, através do sistema registro de preços. Abertos os trabalhos, 
procedeu-se à análise do conteúdo dos envelopes N.º 1 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), cujo 
recebimento e abertura foram realizados em sessão pública datada de 22/01/2018:  
 

LOTES - Entrega em Belém EMPRESAS 
VALOR TOTAL 

(R$) 

1 - Peixes RONALDO P. PIMENTEL 792.800,00 

2 - Carne Bovina CANAÃ DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS 2.118.999,00 

3 - Salgados e Defumados FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 247.998,60 

4 - Camarão RONALDO P. PIMENTEL 307.500,00 

5 - Carne Suína FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 75.299,00 

6 - Frangos MARACAJAÚ DISTRIBUIDORA LTDA 399.000,00 

7 - Linguiças e Salsichas FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 76.997,00 

8 - Caranguejo RONALDO P. PIMENTEL 31.300,00 

9 - Pato e Peru FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 27.100,00 

LOTES - Entrega em 
Castanhal 

EMPRESAS 
VALOR TOTAL 

(R$) 

10 - Peixe FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 50.700,00 

11 - Carne Bovina e Suína MARACAJAÚ DISTRIBUIDORA LTDA 85.197,00 

12 - Salgados e Defumados FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 12.900,00 

13 - Camarão FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 20.100,00 

14 - Frango  MARACAJAÚ DISTRIBUIDORA LTDA 26.900,00 

15 - Linguiça e Salsicha FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 20.800,00 

16 - Massa de Caranguejo 
congelada 

RONALDO P. PIMENTEL 5.500,00 

 

A comissão realizou a análise dos documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal, após a 
verificação da validade/autenticidade dos documentos emitidos pela internet na página do órgão 
emissor, foi constatado que todos os documentos das empresas classificadas são autênticos e 
estavam válidos na data de recebimento dos envelopes de habilitação. A Comissão concluiu que 
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todas as licitantes participantes atenderam aos requisitos fixados nos itens 8.1.1 e 8.1.3 do Edital. 
Quanto a qualificação técnica (item 8.1.2 do Edital), a Pregoeira submeteu os documentos para 
análise da área técnica da Unidade Produtora de Refeições - UPR, que emitiu parecer técnico 
lavrado pela Nutricionista Alessandra Michele Amaral Alves, Registro CRN 1410 7ª região, datado 
de 26/01/2018, estando favorável as documentações apresentadas pelas licitantes quanto ao 
atendimento das normas vigentes e aos requisitos da qualificação técnica conforme o edital e 
Termo de Referência com ressalvas, sendo a documentação de posse de veículos para o 
transporte da proteína, a alínea "L" do item 8.1.2, cujo as licitantes não apresentaram o 
certificado de vistoria emitido pelos órgãos competentes, sendo a Vigilância Sanitária e quanto 
aos quantitativos dos itens dos lotes arrematados divergirem nos atestados apresentados  e não 
constarem nos atestados para as empresas licitantes.  
 
DO JULGAMENTO 
 
Nos tocantes das ressalvas, esta Comissão analisou os atestados apresentados aos lotes 
arrematados pelas empresas e constatou a compatibilidade do objeto licitado, logo a qualificação 
técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica do licitante conferindo segurança à contratação 
de que o mesmo possui pleno conhecimento técnico para a execução do contrato,  neste sentido, 
ao avaliar a qualificação técnica dos licitantes, foi aferido se as empresas dispõem dos 
conhecimentos, da experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer a aquisição do 
objeto; a apresentação dos atestados visou demonstrar que as empresas licitantes já executaram, 
anteriormente, objetos compatíveis em características com o definido nesta licitação. Com o 
objetivo neste julgamento, de resguardar o interesse da Administração do Sesc Pará a eficiente 
execução do objeto da licitação, esta Comissão examinou  os atestados com esteio nos princípios, 
dentre outros, da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo 
moderado, decidindo por não excluir quaisquer licitantes por equívocos formais atinentes à 
apresentação do atestado, ou a proporcionalidade dos itens arrematados aos quantitativos 
apresentados nos autos, não havendo dúvida sobre quaisquer atestado de capacidade técnica.  
 
Da alínea "L" do referido item 8.1.2, quanto ao certificado de vistoria do veículo, a Comissão 
constatou que as empresas licitantes apresentaram documento de propriedade de veículo 
específico para o transporte do gênero licenciado pela Vigilância Sanitária,  a empresa RONALDO P. 
PIMENTEL apresentou "Contrato de Armazenagem",  no entanto o órgão fiscalizador reconheceu o 
tipo de veículo registrado nas licenças, levando ao entendimento desta Comissão que houve 
vistoria. Sendo assim, esta comissão é favorável a habilitação das licitantes, como dito por Hely 
Lopes Meirelles, “a orientação é a dispensa de rigorismos inúteis e a não exigência de formalidades e 
documentos desnecessários à qualificação dos interessados em licitar.” Portanto,  prezamos por 
resguardar o interesse público, como está assegurado neste procedimento licitatório as exigências 
referentes à capacidade técnica dos licitantes. No entanto, consideramos não ser motivo para a 
desclassificação, da proposta mais vantajosa ao argumento de que nesta não foram anexados os 
certificados de vistoria dos veículos, cuja especificação e comprovação foram verificados nos 
documentos  referentes as alíneas "e" e "g" da qualificação técnica. 
 
Neste prisma, os documentos apresentados pelas empresas no envelope de habilitação foram 
apreciados e interpretados preconizando a finalidade do documento para a consecução do interesse 
público. Ao que tange a contratação originada da Ata de Registro de Preço para as empresas que 
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sagrarem vencedoras neste certame, salientamos  o rigoroso atendimento pelas licitantes ao 
cumprimento do subitem 4.3 do Termo de Referência, na execução do objeto.  
 
Sendo assim, a comissão resolve HABILITAR as empresas RONALDO P. PIMENTEL EPP, CANAÃ 
DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS, FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e 
MARACAJAÚ DISTRIBUIDORA LTDA, DECLARANDO-AS VENCEDORAS do certame para os 
respectivos lotes, conforme tabela acima. Da decisão do Pregoeiro de declarar os licitantes 
vencedores, será aberto prazo de 02 (dois) dias úteis para os licitantes protocolarem recurso, 
conforme o item 11 do Edital. No prazo estabelecido, não havendo interposição recursal, este 
processo seguirá para homologação pela autoridade competente.  
 

Belém, PA, 05 de Fevereiro de 2018. 
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