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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 9/2017-00026 

  
Aos dezesseis dias do mês de Maio do ano de 2017, às 09 horas, no prédio da 
Prefeitura Municipal de Placas/PA, na sala de licitação, reuniram-se o pregoeiro e 
equipe de apoio, designada pela portaria nº 009/2017 de 06 de janeiro de 2017, com 
os seguintes membros: Marcelo Ferreira dos Santos - Pregoeiro, e Equipe de Apoio: 
Jaqueline Moreira de Souza Santos e Roberto Silva. Reuniram–se em sessão Pública, 
para dirigir e analisar o procedimento licitatório Pregão Presencial nº 9/2017-00026, 
que tem por objeto aquisição de móveis e eletrodomésticos para manutenção das 
Secretarias Municipal de: Administração, Infraestrutura, Finanças e Gabinete do 
prefeito, Fundo de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Educação, FUNDEB, Fundo 
Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, conforme especificações 
e condições constantes no Edital e seus Anexos. O Pregoeiro apresentou os membros 
da equipe, em seguida solicitou aos presentes que se identificassem, entregando os 
envelopes de credenciamento. Foi constatada a presença dos seguintes participantes 
as quais foram credenciadas conforme as exigências do foram edital: DACILENE 
LIMA AGUIAR–EPP - CNPJ: 05.005.033/0001-48, Rua Siqueira Campos, 
nº390ª – Centro, cidade Santarém- PA, representada pelo seu procurador o Sr. 
Bruno Matias Santos, brasileiro, solteiro estabelecido na cidade de Santarém – Pá, 
sito a Trv. José de Alencar s/n, bairro Aparecida, portador da cédula de Identificação 
nº 4638425 SEGUP/PA e CPF: 781.722.252-53 foram declaradas credenciadas. R. A. 
SANTIAGO -ME – CNPJ: 13.306.181/0001-20, Av. Curua – Una, nº 2800, São 
José operário, em Santarém – PA, representada pelo seu proprietário o Sr. Rodrigo 
Abreu Santiago, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Av. Curua - Una 
nº2800 Fundos, Bairro Murumbi Santarém - Pará, portadora da cédula de 
Identificação nº 3873864 SSP/PA e CPF: 706.841.892-91. E. W. C SILVA 
COMERCIO – ME – CNPJ: 09.478.879/0001-56, situada a Av. Mendonça 
Furtado nº 1969 Bairro Aparecida, Santarém – Pará, representado pelo seu 
procurador o Sr. Washington Clever Ribeiro Tavares, brasileiro, solteiro, domiciliado 
na Rua Tocantins s/n Esquina com Marques Tamandaré casa de esquina Bairro Jd. 
Morumbi Uruará / Pará, portador da cédula de identificação nº 4180750 SSP/PA e 
CPF: 667.880.302-78. Foi declarada credenciada. Encerrada a fase de 
credenciamento o Pregoeiro solicitou aos participantes que entregassem os 
envelopes contendo as propostas. Após a análise o pregoeiro classifica os 
proponentes em ordem decrescente conforme segue: LOTE 01: DACILENE LIMA 
AGUIAR–EPP apresentou proposta inicial no valor total de R$ 128.582,90 (cento e 
vinte oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), E. W. C SILVA 
COMERCIO – ME apresentou proposta inicial no valor total de R$ 128.500,00 
(cento e vinte e oito mil e quinhentos reais). O pregoeiro declara aberta a fase de 
lances. A licitante DACILENE LIMA AGUIAR–EPP desiste da fase por não conter 
preço para o seguinte lote. A licitante E. W. C SILVA COMERCIO – ME declara ser 
esta a sua ultima oferta para o lote 01. LOTE 02: DACILENE LIMA AGUIAR–
EPP apresentou proposta inicial no valor total de R$ 197.225,30 (cento e noventa e 
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sete mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). E. W. C SILVA 
COMERCIO – ME apresentou proposta inicial no valor total de R$ 196.000,00(cento 
e noventa e seis mil reais), R. A. SANTIAGO -ME apresentou proposta inicial no 
valor total de R$ 193.160,00 (cento e noventa e três mil e cento e sessenta reais). O 
pregoeiro declara aberta a fase de lances. A licitante DACILENE LIMA AGUIAR–
EPP desiste da fase por não conter preço para o seguinte lote, E. W. C SILVA 
COMERCIO – ME reduz o valor para R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil 
reais), R. A. SANTIAGO –ME desiste da fase por não conter preço para o seguinte 
lote. A licitante E. W. C SILVA COMERCIO – ME declara ser esta a sua ultima 
oferta para o lote 02. LOTE 03: DACILENE LIMA AGUIAR–EPP apresentou 
proposta inicial no valor total de R$ 63.169,00 (sessenta e três mil cento e sessenta 
e nove reais). E. W. C SILVA COMERCIO – ME apresentou proposta inicial no 
valor total de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), O pregoeiro 
declara aberta a fase de lances. A licitante DACILENE LIMA AGUIAR–EPP desiste 
da fase por não conter preço para o seguinte lote. A licitante E. W. C SILVA 
COMERCIO – ME declara ser esta a sua ultima oferta para o lote 03.  LOTE 04: 
DACILENE LIMA AGUIAR–EPP apresentou proposta inicial no valor total de R$ 
52.174,00 (cinqüenta e dois mil cento e setenta e quatro reais). R. A. SANTIAGO -
ME apresentou proposta inicial no valor total de R$ 50.904,00 (cinqüenta mil 
novecentos e quatro reais).O pregoeiro declara aberta a fase de lances. A licitante 
DACILENE LIMA AGUIAR–EPP declara não ter lance a ofertar e desiste da fase. O 
Pregoeiro tenta negociar com a Proponente R. A. SANTIAGO -ME solicitando 
redução do valor de sua proposta, a mesma  declara ser esta a sua ultima oferta 
para o lote 04. LOTE 05: R. A. SANTIAGO -ME apresentou proposta inicial no 
valor total de R$ 236.725,00 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e vinte cinco 
reais), DACILENE LIMA AGUIAR–EPP apresentou proposta inicial no valor total 
de R$ 233.290,00 (duzentos e trinta e três mil duzentos e noventa reais). O 
pregoeiro declara aberta a fase de lances. A licitante R. A. SANTIAGO -ME declara 
não ter lances a ofertar e desiste da fase. A Licitante DACILENE LIMA AGUIAR–
EPP reduz o valor para R$ 233.000,00(duzentos e trinta e três mil reais) declarando 
ser esta a sua ultima oferta para o lote 05. LOTE 06: DACILENE LIMA AGUIAR–
EPP apresentou proposta inicial no valor total de R$ 184.034,00 (cento e oitenta e 
quatro mil e trinta e quatro reais), R. A. SANTIAGO -ME apresentou proposta 
inicial no valor total de R$ 182.828,80 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e vinte e 
oito reais e oitenta centavos).O pregoeiro declara aberta a fase de lances. A licitante 
DACILENE LIMA AGUIAR–EPP declara não ter lance a ofertar e desiste da fase. O 
Pregoeiro tenta negociar com a Proponente R. A. SANTIAGO -ME solicitando 
redução do valor de sua proposta e a mesma  declara ser esta a sua ultima oferta 
para o lote 06. LOTE 07: DACILENE LIMA AGUIAR–EPP apresentou proposta 
inicial no valor total de R$ 36.470,00 (trinta e seis mil quatrocentos e setenta e 
quatro reais); R. A. SANTIAGO -ME apresentou proposta inicial no valor total de R$ 
34.844,80 (trinta e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta 
centavos). E. W. C SILVA COMERCIO – ME apresentou proposta inicial no valor 
total de R$34.750,00(trinta e quatro mil setecentos e cinqüenta reais). O pregoeiro 
declara aberta a fase de lances. As licitantes DACILENE LIMA AGUIAR–EPP e R. 
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A. SANTIAGO -ME declaram não ter lance a ofertar e desiste da fase. O Pregoeiro 
tenta negociar com a Proponente E. W. C SILVA COMERCIO – ME solicitando 
redução do valor de sua proposta e a mesma declara ser esta a sua ultima oferta 
para o lote 07. Encerrada a fase de lances. Procedeu-se à abertura do envelope “B” 
contento os documentos de habilitação dos licitantes. O pregoeiro após análise dos 
documentos de habilitação feita juntamente com a equipe de apoio, verificaram que 
as empresas classificadas na fase da proposta apresentaram os documentos de 
habilitação de acordo com o instrumento convocatório, estando às mesmas 
habilitadas no processo e declarou vencedoras do PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2017-
00026. As empresas E. W. C SILVA COMERCIO – ME nos lotes nº 01-02-03-07 
DACILENE LIMA AGUIAR–EPP no lote nº 05- R. A. SANTIAGO –ME nos lotes 
nº 04-06 . O Pregoeiro informa que as empresas têm o prazo de até 24 horas, para 
apresentar a planilha definitiva de preços. Todos os documentos foram rubricados 
pelos presentes na sessão.  Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente ata 
que vai assinada por todos os presentes.  

 

 

MARCELO F. DOS SANTOS           JAQUELINE M. DE S. SANTOS            ROBERTO SILVA 

       PREGOEIRO                              EQUIPE DE APOIO                     EQUIPO DE APOIO 
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