
 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

Setor de Licitação 

CNPJ: 01.611.858/0001-55 

 

Rua Olavo Bilac, Centro, CEP. 68.138-000, Placas/Pará 

  

 

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO REFERENTE AO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00040  

 
Aos dez dias dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezoito (10/08/2018), às 15:30hs, na Sala de 

Licitações na sede do Poder Executivo, sito à Rua Olavo Bilac, s/n, Centro na cidade de Placas-Pará, 

o Pregoeiro e Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 002/2018 de 02 de Janeiro de 2018 com os 

seguintes membros: Marcelo Ferreira dos Santos – Pregoeiro e equipe de apoio Cleidiane da Silva 

Mota e Santiney Pereira Campos. Reuniram–se em Sessão Pública, para dirigir e analisar o 

procedimento licitatório Pregão Presencial, julgamento tipo menor preço por ITEM. Objeto: Registro 

de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de refeições 

prontas e lanches para atender a demanda dos Fundos Municipais: Assistência Social, Saúde, 

Meio Ambiente, Educação, Secretarias: Agricultura, Administração e Gabinete da Prefeita, 

conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos. O Pregoeiro inicia os 

trabalhos e constatou que se fez presente apenas as seguintes empresas: CLEONICE FREITAS DA 

SILVA 81623798272 CNPJ nº 30.890.042/0001-06 com sede na Travessa Rui Barbosa Bairro Centro 

na cidade de Placas - Pará, fez a retirada do edital e a mesma se fez presente na sessão de licitação 

representada pela proprietaria Sra Cleonice Freitas da Silva, brasileira, empresária, portador do 

RG nº 4230715 PC/PA e CPF nº 816.237.982-72, residente domiciliado a Rua Nossa Senhora 

Aparecida nº75 casa B na cidade de Placas/PA; ao qual foi credenciada conforme exigências do 

edital; JANNILSON DAVID CARDOSO DE SOUZA 02638986283  CNPJ nº 22.885.519/0001-37 

com sede na Travessa Osvaldo Tomaela Bairro Centro na cidade de Placas - Pará, fez a retirada do 

edital e a mesma se fez presente na sessão de licitação representada pelo proprietario Sr. 

JANNILSON DAVID CARDOSO DE SOUZA, brasileiro, empresário, portador do RG nº 

7230144 PC/PA e CPF nº 026.389.862-83, residente domiciliado a Travessa Osvaldo Tomaela 

nº16789 Bairro Boa Esperança na cidade de Placas/PA;ao qual foi credenciada conforme 

exigências do edital. Em seguida o pregoeiro solicita o envelope “A” contendo a proposta de preço, 

após a análise e aceitabilidade da mesma o pregoeiro inicia fase de lances e negociação conforme 

segue: ITEM 01: A licitante CLEONICE FREITAS DA SILVA 81623798272 apresenta proposta 

inicial no valor de R$ 28.050,00 (vinte e oito mil cinqüenta reais). A licitante JANNILSON DAVID 

CARDOSO DE SOUZA 02638986283 apresenta proposta inicial no valor de R$ 28.050,00 (vinte e 

oito mil cinqüenta reais). O pregoeiro inicia a fase de lance com a proponente CLEONICE 

FREITAS DA SILVA 81623798272 delcina sem oferta lance. O pregoeiro abre negociação com  

licitante JANNILSON DAVID CARDOSO DE SOUZA 02638986283 solicitando redução no valor 

da proposta e a mesma reduz sua proposta para o valor de R$ 23.364,00 (vinte e três mil trezentos e 

sessenta e quatro reais) e declara ser esta sua utlima oferta para o item 01. ITEM 02: A licitante 

CLEONICE FREITAS DA SILVA 81623798272 apresenta proposta inicial no valor de R$ 

29.700,00 (vinte e nove mil setecentos reais). A licitante JANNILSON DAVID CARDOSO DE 

SOUZA 02638986283 apresenta proposta inicial no valor de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil 

setecentos reais). O pregoeiro inicia a fase de lance com a proponente CLEONICE FREITAS DA 

SILVA 81623798272 delcina sem oferta lance. O pregoeiro abre negociação com  licitante 

JANNILSON DAVID CARDOSO DE SOUZA 02638986283 solicitando redução no valor da 

proposta e a mesma reduz sua proposta para o valor de R$ 26.664,00 (vinte e seis mil seiscentos e 

sessenta e quatro reais) e declara ser esta sua utlima oferta para o item 02. ITEM03:  A licitante 

JANNILSON DAVID CARDOSO DE SOUZA 02638986283 apresenta proposta inicial no valor de 

R$ 31.500,00 (trinta e um mil quinhentos reais). A licitante CLEONICE FREITAS DA SILVA 

81623798272 apresenta proposta inicial no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil quinhentos reais). 

O pregoeiro inicia a fase de lance com a proponente JANNILSON DAVID CARDOSO DE 

SOUZA 02638986283 delcina sem ofertar lance. O pregoeiro abre negociação com  licitante 

CLEONICE FREITAS DA SILVA 81623798272 solicitando redução no valor da proposta e a 
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mesma reduz sua proposta para o valor de R$ 28.560,00 (vinte e oito mil quinhentos e sessenta reais) 

e declara ser esta sua utlima oferta para o item 03. ITEM04: A licitante JANNILSON DAVID 

CARDOSO DE SOUZA 02638986283 apresenta proposta inicial no valor de R$ 4.900,00 (quatro 

mil novecentos reais). A licitante CLEONICE FREITAS DA SILVA 81623798272 apresenta 

proposta inicial no valor de R$ 3,612,00,00 (três mil seiscentos e doze reais). O pregoeiro inicia a fase 

de lance com a proponente JANNILSON DAVID CARDOSO DE SOUZA 02638986283 delcina 

sem oferta lance. O pregoeiro abre negociação com  licitante CLEONICE FREITAS DA SILVA 

81623798272  solicitando redução no valor da proposta e a mesma reduz sua proposta para o valor de 

R$ 3.616,67 (três mil seiscnetos e dezesseis reais sessenta e sete centavos) e declara ser esta sua 

utlima oferta para o item 04. Finalizada a fase de negociação e após analise, o pregoeiro fez a 

aceitabilidade da proposta das licitantes vencedoras. Em seguida procedeu-se à abertura do envelope 

“B” contento os documentos de habilitação. O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio fez a 

análise dos documentos de habilitação e verificou que as empresas apresentaram todos os documentos 

de habilitação de acordo com o instrumento convocatório. Foram consultadas a autenticidade de todas 

as certidões na internet. O Pregoeiro declarou vencedora do certame as empresas CLEONICE 

FREITAS DA SILVA 81623798272, para todos os lotes nº 03 e 04 perfazendo um valor Global de 

R$ 32.172,00 (trinta e dois mil e cento e setenta e dois reais), JANNILSON DAVID CARDOSO 

DE SOUZA 02638986283, para todos os lotes nº 01 e 02  perfazendo um valor Global de R$ 

50.028,00 (cinqüenta mil vinte e oito reais).  O Pregoeiro informa que as empresas tem o prazo de até 

24 (vinte e quatro) horas para apresentar a planilha definitiva de preços. Todos os documentos foram 

rubricados pelos presentes na sessão. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a 

ata que foi lida e assinada por todos os presentes. 

 
Marcelo F. dos Santos         Cleidiane Da Silva Mota                Santiney Pereira Campos            

      Pregoeiro                           Equipe de apoio                         Equipe de apoio 
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