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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DE 
RESULTADO DA DOCUMENTAÇÃO PARA 
HABILITAÇÃO, DA NEGOCIAÇÃO DOS 
PREÇOS E ADESÃO AOS MENORES 
PREÇOS REGISTRADOS, OBJETO DA 
CONCORRÊNCIA SRP SESC/MA Nº 
13/0014-CC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Às quatorze horas do dia dezoito de dezembro de dois mil e treze, na sala de 
reuniões, na Unidade Sesc Administração, sito na Av. Gomes de Castro, nº 132, Centro, 
São Luís-MA, reuniu-se a Comissão de Licitação, objeto da Portaria Sesc nº 3.190/2013, 
composta pelo servidor Fábio Silva de Queiroz, Presidente da Comissão de Licitação, e 
pelos membros Analís Oliveira Teixeira e Thais Verena Carneiro Arraes. OBJETIVO: 
Dar prosseguimento a reunião iniciada às quatorze horas do dia nove de dezembro do 
corrente ano, com objetivo de registrar preço para eventual aquisição de materiais de 
limpeza, de manutenção de piscina, de uso em lavanderia e descartáveis para as 
Unidades Operacionais do Sesc Deodoro e Sesc Turismo, pelo período de 12 meses, 
conforme Instrumento Convocatório e seus anexos. DOS PRESENTES: Compareceram 
à sessão os representantes Sra. Nelcylene Rodrigues dos Santos da empresa A DA C 
MUNIZ NETO, Sr. Antônio Herbet Carneiro Silva da empresa C.H.N. PACHECO 
COMERCIO E REPRESENTACOES – ME; Sr. Marcelo Pereira Carvalho da empresa H 
M PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME; Sr. Carlos Valério Santos de Freitas da 
empresa NOLECON COM DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME, Sra. Andréa Pinho 
de Lima Gusmão Souza da empresa PRONTOSERV COMERCIO REPRES SERVICOS 
GERAIS LTDA. DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO: Diante da inabilitação das 
empresas, conforme Ata da segunda reunião, a empresa DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA – EPP ficou classificada em primeiro lugar para o 
item 55, e como a Comissão não tinha aberto a documentação de habilitação da empresa, 
solicitou que os representantes presentes verificassem o lacre do envelope da 
documentação que ficou retido na Comissão, e constatado que este estava inviolável, abriu 
a habilitação da empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA – 
EPP, solicitou que os representantes analisassem e rubricassem a documentação de 
habilitação da empresa. Em seguida, o Presidente perguntou se havia algum registro a 
ser feito por parte dos licitantes, e como nenhum dos presentes se manifestaram o 
Presidente da Comissão declarou a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
MAXIMUS LTDA – EPP INABILITADA no certame por contrariar o subitem 5.3.1.1 
(Deverá(ão) constar na(s) declaração(ões) os seguintes dados: nome do contratante e 
contratado, especificação e quantidade do produto entregue, período de contratação, em 
caso de contratos vigentes quando iniciou) do edital. DO EMPATE: O item 93 que 
estava empatado entre as empresas C.H.N. PACHECO COMERCIO E 
REPRESENTACOES – ME e H M PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME, após 
realização do sorteio de desempate, a empresa H M PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 
– ME ficou VENCEDORA do item. DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS EM PRIMEIRO 
LUGAR: A empresa A DA C MUNIZ NETO ficou classificada em primeiro lugar para os 
itens 11, 30, 37, 43, 61, 68, 76 e 87; a empresa C.H.N. PACHECO COMERCIO E 
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REPRESENTACOES – ME ficou classificada em primeiro lugar para os itens 01, 03, 04, 
05, 08, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 27,28, 31, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 60, 63, 69, 
75, 77, 79, 83, 85, 91, 92, 100, 101, 104, 105, 106, 107 e 108; a empresa H M PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA – ME ficou classificada em primeiro lugar para os itens 09, 10, 15, 
16, 17, 18, 19, 33, 34, 35, 44, 45, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 78, 82, 86, 90, 93, 95, 96, 98 
e 99; a empresa PRONTOSERV COMERCIO REPRES SERVICOS GERAIS LTDA ficou 
classificada em primeiro lugar para o item 06, 07, 20, 21, 22, 26, 29, 51, 74, 80 e 102.  DA 
NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS: Após análise e comparativo entre o valor pesquisado e 
cotado pelas empresas, verificou-se que os itens 11, 43 e 61 cotados pela empresa A 
DA C MUNIZ NETO ficaram muito acima do valor estimado. Dessa forma, a Comissão 
solicitou desconto para os itens e a empresa A DA C MUNIZ NETO ofertou desconto 
para o item 11, cujo valor era de R$ 11,68 (onze reais e sessenta e oito centavos), e 
após desconto ficou no valor de R$ 11,44 (onze reais e quarenta e quatro centavos); 
informou que não tinha como ofertar desconto para o item 43, e como a empresa não 
ofertou desconto foi perguntado a remanescente sobre a possibilidade de desconto 
todas responderam que não tinham como ofertar desconto, dessa forma o item foi 
cancelado; informou que não tinha como ofertar desconto para o item 61, e como não 
existia remanescente o item foi cancelado. Os itens 08, 12, 13, 14, 23, 36, 38, 40, 42, 49, 
50, 55, 56, 69, 79, 83, 92, 101, 104, 105 e 106 cotados pela empresa C.H.N. PACHECO 

COMERCIO E REPRESENTACOES - ME ficaram muito acima do valor estimado. Dessa 
forma, a Comissão solicitou desconto para os itens e a empresa C.H.N. PACHECO 

COMERCIO E REPRESENTACOES – ME informou que não tinha como ofertar desconto 
para os itens 08 e 12 e como não existia remanescente os itens foram cancelados; 
ofertou desconto para o item 13, cujo valor era de R$ 4,50 (quatro reais e cinqüenta 
centavos), e após desconto ficou no valor de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos); 
ofertou desconto para o item 14, cujo valor era de R$ 14,50 (quatorze reais e cinqüenta 
centavos),  e após desconto ficou no valor de R$ 13,64 (treze reais e sessenta e quatro 
centavos); ofertou desconto para o item 23, cujo valor era de R$ 17,00 (dezessete reais), 
e após desconto ficou no valor de R$ 12,45 (doze reais e quarenta e cinco centavos); 
informou que não tinha como ofertar desconto para o item 36, e como não existia 
remanescente o item foi cancelado; ofertou desconto para o item 38, cujo valor era de 
R$ 38,00 (trinta e oito reais), e após desconto ficou no valor de R$ 34,77 (trinta e quatro 
reais e setenta e sete centavos); informou que não tinha como ofertar desconto para o 
item 40, e como não existia remanescente o item foi cancelado; ofertou desconto para o 
item 42, cujo valor era de R$ 1,58 (hum real e cinqüenta e oito centavos), e após 
desconto ficou no valor de R$ 1,36 (hum real e trinta e seis centavos); informou que não 
tinha como ofertar desconto para o item 49, e como não existia remanescente o item foi 
cancelado; ofertou desconto para o item 50, cujo valor era de R$ 3,70 (três reais e 
setenta centavos), e após desconto ficou no valor de R$ 2,73 (dois reais e setenta e três 
centavos); ofertou desconto para o item 55, cujo valor era de R$ 0,48 (quarenta e oito 
centavos), e após desconto ficou no valor de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos); 
informou que não tinha como ofertar desconto para os itens 56 e 69, e como não existia 
remanescente os itens foram cancelados; ofertou desconto para o item 79, cujo valor 
era de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos), e após desconto ficou no valor de R$ 
4,00 (quatro reais); ofertou desconto para o item 83, cujo valor era de R$ 2,90 (dois reais 
e noventa centavos), e após desconto ficou no valor de R$ 2,77 (dois reais e setenta e 
sete centavos); informou que não tinha como ofertar desconto para os itens 92, 101, 
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104, 105 e como não existia remanescente os itens foram cancelados; ofertou desconto 
para o item 106, cujo valor era de R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos), e após 
desconto ficou no valor de R$ 10,32 (dez reais e trinta e dois centavos). Os itens 09, 33, 
34, 70, 78 e 82 cotados pela empresa H M PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME ficaram 
muito acima do valor estimado. Dessa forma, a Comissão solicitou desconto para os 
itens e a empresa H M PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME informou que não tinha 
como ofertar desconto para os itens 09, 33 e 34 e como não existia remanescente os 
itens foram cancelados; ofertou desconto para o item 70, cujo valor era de R$ 7,26 
(sete reais e vinte e seis centavos), e após desconto ficou no valor de R$ 6,99 (seis reais 
e noventa e nove centavos); informou que não tinha como ofertar desconto para o item 
78, e como a empresa não ofertou desconto foi perguntado à remanescente sobre a 
possibilidade de desconto e a empresa respondeu que não tinham como ofertar 
desconto, dessa forma o item foi cancelado; informou que não tinha como ofertar 
desconto para o item 82, e como não existia remanescente o item foi cancelado. Os 
itens 07, 51 e 74 cotados pela empresa PRONTOSERV COMERCIO REPRES SERVICOS 

GERAIS LTDA ficaram muito acima do valor estimado. Dessa forma, a Comissão solicitou 
desconto para o item e a empresa PRONTOSERV COMERCIO REPRES SERVICOS 

GERAIS LTDA informou que não tinha como ofertar desconto para o item 07, e como a 
empresa não ofertou desconto foi perguntado à remanescente sobre a possibilidade de 
desconto e a empresa respondeu que não tinham como ofertar desconto, dessa forma o 
item foi cancelado; ofertou desconto para o item 51 cujo valor era de R$ 13,70 (treze 
reais e setenta centavos), e após desconto ficou no valor de R$ 8,04 (oito reais e quatro 
centavos); ofertou desconto para o item 74, cujo valor era de R$ 128,00 (cento e vinte e 
oito reais), e após desconto ficou no valor de R$ 119,33 (cento e dezenove reais e trinta 
e três centavos). DA DESISTÊNCIA: O representante da empresa H M PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA – ME solicitou desistência do item 35 e como não havia outra 
empresa classificada, o item foi cancelado. DOS VENCEDORES: Considerando o valor 
estimado para cada item do processo, a Comissão declarou as empresas A DA C 
MUNIZ NETO VENCEDORA dos itens 11, 30, 37, 68, 76 e 87; C.H.N. PACHECO 
COMERCIO E REPRESENTACOES - ME VENCEDORA dos itens 01, 03, 04, 05, 13, 14, 
23, 24, 25, 27, 28, 31, 38, 41, 42, 46, 48, 50, 55, 60, 63, 75, 77, 79, 83, 85, 91, 100, 106, 107 
e 108; H M PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME VENCEDORA dos itens 10, 15, 16, 
17, 18, 19, 44, 45, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 86, 90, 93, 95, 96, 98 e 99 e 
PRONTOSERV COMERCIO REPRES SERVICOS GERAIS LTDA VENCEDORA dos 
itens 06, 20, 21, 22, 26, 29, 51, 74, 80 e 102. DOS ITENS CANCELADOS: Os itens 07, 08, 
09, 12, 33, 34, 36, 40, 43, 49, 56, 61, 69, 78, 82, 92, 101, 104 e 105 foram 
CANCELADOS, pois ficaram muito acima do valor de referência. s itens 02, 32, 47, 52, 
53, 54, 57, 71, 88, 89, 97 e 103 foram CANCELADOS, pois as empresas que estavam 
classificadas para os itens foram inabilitadas, ficando os itens sem cotação. Os itens 81, 
84 e 94 foram CANCELADOS, pois as empresas participantes não cotaram o item. Os 
itens 39, 58 e 59 foram CANCELADOS a pedido do Químico Industrial, pois os produtos 
não são utilizados na instituição. DA ADESÃO AO MENOR PREÇO: O Presidente da 
Comissão perguntou aos representantes das empresas se havia interesse em aderir ao 
menor preço registrado, e os representantes das empresas A DA C MUNIZ NETO, C.H.N. 
PACHECO COMERCIO E REPRESENTACOES – ME, H M PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA – ME e PRONTOSERV COMERCIO REPRES SERVICOS 
GERAIS LTDA informaram que não tinham interesse em aderir aos menores preços 
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registrados. Logo após, o Presidente da Comissão informou que seria aberto o prazo de 
recurso, conforme previsto no edital, e que esta Ata será publicada conforme previsto no 
subitem 11.1 do edital. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, 
foi digitada a presente ata que depois de lida e achada conforme, recebe a assinatura 
dos membros da Comissão de Licitação e dos representantes presentes, estando todos 
de acordo com o conteúdo da mesma.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 

Fábio Silva de Queiroz 
Presidente da CPL 

 
 
Analís Oliveira Teixeira                                             Thais Verena Carneiro Arraes  
 Membro Efetivo da CPL                                                  Membro Suplente da CPL                                                                                                                   
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