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“ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO 
MODALIDADE "PREGÃO PRESENCIAL DE N.º 022/2017” 

Processo n.º 023.2017.01 

Modalidade: Pregão Presencial n.º 022/2017 

DATA: 27/04/2017.  

Hora: 09h00m. 

   

OBJETO: “Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados”, em atendimento 

à solicitação da Secretaria Municipal de Administração”, em observância ainda ao teor do descrito no anexo 

I - Termo de Referência. Licitação regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei n.º 8.666, de 21 

de junho de 1993, com as alterações da Lei n.º 8.883/94. 

 

Às nove horas (9h00m) do dia vinte e sete do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (27/04/2017), 

reuniram-se na Prefeitura Municipal de Pau D´Arco, na sala onde funciona a CPL. (Comissão Permanente 

de Licitação), e sessão pública de licitação na modalidade pregão presencial, situado na Av. Boa Sorte, 

s/n.º, Setor Paraíso, CEP: 68.545-000, o Pregoeiro, Marco Antonio Lage Rolim, designado pela Portaria n.º 

014 de 06 de janeiro de 2017, bem como a equipe de apoio composta pelos assistentes, Francisco das 

Chagas Alves Nunes e Zeneide Cruz Pereira. Obteve o edital as empresas: REIS & RINE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, CNPJ N.º 11.582.896/0001-80, CASTILHO & SCAFF MANNA SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, CNPJ sob nº 18.912.413/0001-08, Xingú Assessoria e Consultoria Tributária LTDA-EPP, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 18.485.053/0001-05, FOGACA & CASTRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA-ME, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 13.437.258/0001-00, MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL 

LTDA-ME, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 07.668.317/0001-40, D&S SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

CONTÁBIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o 07.421.011/0001-94. No dia e hora marcada para o certame, 

compareceu para participar as seguintes empresas com os respectivos representantes: FOGACA & CASTRO 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 13.437.258/0001-00, tendo como 

representante legal o Sr.º Francisco Fogaça de Castro, Analista de Sistema e Contador – CRC-PA 017015/P, inscrito 

no CPF sob o n.º 280.456.452-53 e REIS & RINE ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o n.º 

11.582.896/0001-80, tendo como representante legal o Dr. Ronilton Arnaldo dos Reis, advogado, inscrito na OAB-PA 

10976. Parte para a fase de credenciamento conforme disposto no item “5” do instrumento convocatório, as empresas 

FOGACA & CASTRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME e REIS & RINE ADVOGADOS ASSOCIADOS 

atenderam o exigido na fase credencial. Parte para a fase de análise da proposta; as proposta apresentadas atendem 

os valores estimados; parte para a fase de lances negociando direto com os representantes das empresas, a empresa 

REIS & RINE ADVOGADOS ASSOCIADOS concorre o item 01 que é “Contratação de pessoa jurídica para a 

prestação de serviços técnicos especializados de advocacia, para assessoria e consultoria jurídica de alta indagação, 

na área de Direito Público, notadamente na área de Direito Constitucional, Administrativo e Tributário, patrocínio 

judicial junto à Justiça Comum e Federal, no Segundo Grau e nas Instâncias Superiores, bem como patrocínio 

administrativo junto ao Tribunal de Constas dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado, da União e junto a 

Corregedoria Geral da União, com uma visita semanal in loco (sede do Município). Incluso assessoria e consultoria à 

Secretaria Municipal de Educação/FME, Secretaria Municipal de Saúde/FMS e Secretaria Municipal de Assistência 

Social/FMAS, pelo período remanescente ao exercício de 2017”, com o valor inicial é de R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais) mensais, após as rodadas de negociações conclui-se com o valor final negociado é de R$ 15.000,00 (quinze 
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mil reais). A empresa FOGACA & CASTRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME concorre o item “02” que é: 

Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria na área administrativa, especificadamente na área de 

licitações, envolvendo treinamento relativo à Modalidade de Licitação denominada Pregão, para aquisição de Bens e 

Serviços Comuns, instituído pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; relativo às Modalidades de Licitações 

denominadas Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso e Leilão, bem como treinamento relativo a 

execução de Registros Cadastrais para efeito de Habilitação, na forma regulamentar, para o fim de tornar aptos e 

capazes os Membros da Comissão Permanente de Licitações e da Comissão de Cadastramento para as suas tarefas 

ou atividades, tudo em conformidade com a Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acompanhando durante a vigência, 

os Procedimento Licitatórios, para efeito de regular desenvolvimento de seus atos; assessoria na captação de 

recursos e na prestação de contas dos convênios / contratos de repasses firmados com a Prefeitura, 

acompanhamento dos processos licitatórios, contratos, aditivos, inclusão dos mesmos no portal do TCM e análise e 

programação anual das licitações do Município de PAU D’ARCO – PA. Operacionalização no SICONV-Sistema de 

Convênios, SIMEC-Sistema Integrado de Monitoramento de Execução e Controle do Ministério da Educação, 

SISMOB-Sistema de Monitoramento de Obras “Sistema informatizado desenvolvido pelo Ministério da saúde, para 

análise e propostas de projeto de saúde e monitoramento de execução de obras de transferência Fundo a Fundo”. 

Pelo período remanescente ao exercício de 2017”, inicia-se as rodadas de negociações, o valor inicial é de R$ 

17.000,00 (dezessete mil reais) mensais, após as rodadas de negociações conclui-se com o valor final de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Parte para a análise da documentação de HABILITAÇÃO; após a análise detecta que as 

empresa concorrentes encontram-se aptas a contratar com o poder a administração pública. Fica adjudicado o item 

“01” à empresa REIS & RINE ADVOGADOS ASSOCIADOS e adjudicado o item “02” à empresa FOGACA & 

CASTRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME. Informa o pregoeiro que não apareceu empresa para 

concorrer o item “03” que trata dos serviços em Assessoria Contábil dentro da área especifica da 

Administração Pública. Nada mais havendo a ser tratado, às 12h27m foi encerrada a Sessão, da qual lavrou- 

se a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pela representante da empresa 

licitante presente................................................................................................................................................ 

 
Marco Antonio Lage Rolim 

Pregoeiro 
Portaria n.º 014 de 06 de janeiro de 2017 

 
  

   Francisco das Chagas Alves Nunes                                                              Zeneide Cruz Pereira 
                     (Assistente)                                                                                              (Assistente)  
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