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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00030. 

 
 

Aos dezesseis dias do mês de Agosto do ano de 2017, às 09h00 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 M. DE S. SANTOS e ROBERTO SILVA. Reuniram–se em sessão Pública, para 
dirigir e analisar o procedimento licitatório Pregão Presencial nº 9/2017-00030, que tem 
por objeto REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de uniformes, rouparia em geral, 
material de cama, mesa, banho, tecido e outros materiais de consumo para atender a 
Secretaria Municipal de infraestrutura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de 
Assistência Social. O Pregoeiro apresentou os membros da equipe, em seguida solicitou as 
Empresas presentes que se identificassem, entregando o credenciamento. Foi constatada 
a presença das seguintes empresas: RAQUEL GROEFF MORERIA - MEI 
01245408216 - CNPJ: 22.329.024/0001-21, com sede na Avenida Central, 
representada pela proprietária a Sraº. RAQUEL GROEFF MOREIRA, portadora da cédula 
de Identificação nº 6306941 PC/PA e CPF: 012.454.082-16, residente domiciliado na 
Rua Polméia Correia S/N, Bairro Tucuruí- Uruará/PA. SIMONE S DE ARAUJO EIRELI - 
ME CNPJ: 15.185.286-0001-02, Sediada na AV. São José Nº 1525 BAIRRO: Centro 
Itaituba- PA, representada pelo seu representante legal o Srº BRUNO RESENDE DO 
NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, portadora da cédula de Identificação nº 4811644 
PC/PA e CPF: 887.453.762-04, residente domiciliado na Sediada na AV. São José Nº 
1525 Bairro: Centro Itaituba- PA.  Após análise, verificou que as empresas acima se 
encontram aptas ao credenciamento e as mesmas ficam credenciadas conforme 
exigências editalícias. Em seguida o pregoeiro solicita o envelope “A” contendo a proposta 
de preço, após a análise o pregoeiro inicia fase de lances conforme segue: LOTE01: 
SIMONE S DE ARAUJO EIRELI - ME apresentou proposta inicial no valor total de 
R$275.540,00 (duzentos e setenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais). RAQUEL 
GROEFF MORERIA - MEI, apresentou proposta inicial no valor total de R$ 227.159,00 
(duzentos e vinte e sete mil e cento e cinquenta e nove reais). O pregoeiro inicia fase de 
lance com a licitante SIMONE S DE ARAUJO EIRELI – ME reduz o valor para R$ 
227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais). A licitante RAQUEL GROEFF MORERIA – 
MEI declina sem ofertar lance. O pregoeiro tenta negociar com a licitante SIMONE S DE 
ARAUJO EIRELI – ME, a mesma declara ser esta sua ultima oferta para o lote 01.  
LOTE 02: SIMONE S DE ARAUJO EIRELI - ME, apresentou proposta inicial no valor 
total de R$ 363.200,00(trezentos e sessenta e três mil e duzentos reais). RAQUEL 
GROEFF MORERIA - MEI, apresentou proposta inicial no valor total de R$ 319.065,00 
(trezentos e dezenove mil e sessenta e cinco reais). O pregoeiro inicia fase de lance com a 
licitante SIMONE S DE ARAUJO EIRELI - ME reduz o valor para R$ 318.000,00 
(trezentos e dezoito mil reais). A licitante RAQUEL GROEFF MORERIA – MEI declina 
sem ofertar lance. . O pregoeiro tenta negociar com a licitante SIMONE S DE ARAUJO 
EIRELI – ME a mesma declara ser esta sua ultima oferta para o lote 02. LOTE 03: 
SIMONE S DE ARAUJO EIRELI - ME, apresentou proposta inicial no valor total de R$ 
177.750,00 (cento e setenta e sete mil setecentos e cinquenta reais) RAQUEL GROEFF 
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MORERIA - MEI, apresentou proposta inicial no valor total de R$ 105.250,00 ( cento e 
cinco mil e duzentos e cinquenta reais). O pregoeiro inicia fase de lance com a licitante 
SIMONE S DE ARAUJO EIRELI - ME que reduz o valor para R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). A licitante RAQUEL GROEFF MORERIA – MEI declina sem ofertar lance. . O 
pregoeiro tenta negociar com a licitante SIMONE S DE ARAUJO EIRELI – ME a mesma 
declara ser esta sua ultima oferta para o lote 03. LOTE04: SIMONE S DE ARAUJO 
EIRELI - ME, apresentou proposta inicial no valor total de R$ 107.375,00(cento e sete 
mil e trezentos e setenta e cinco reais) RAQUEL GROEFF MORERIA – MEI, apresentou 
proposta inicial no valor total de R$ 64.350,00 (sessenta e quatro mil e trezentos e 
cinquenta reais). O pregoeiro inicia fase de lance com a licitante SIMONE S DE ARAUJO 
EIRELI - ME declina por não ter valor para ofertar O pregoeiro tenta negociar com a 
licitante RAQUEL GROEFF MORERIA – MEI, a mesma declara ser esta a sua ultima 
oferta para o lote 04. LOTE 05: SIMONE S DE ARAUJO EIRELI – ME, apresentou 
proposta inicial no valor total de R$ 89.414,00 (oitenta e nove mil quatrocentos e quatorze 
reais). RAQUEL GROEFF MORERIA – MEI apresentou proposta inicial no valor total de 
R$ 49.839.00 (quarenta e nove mil oitocentos e trinta e nove reais). O pregoeiro inicia 
fase de lance com a licitante SIMONE S DE ARAUJO EIRELI – ME que reduz o valor 
para R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais). RAQUEL GROEFF MORERIA – MEI 
declina após oferta o valor de R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais). O 
pregoeiro tenta negociar com a licitante SIMONE S DE ARAUJO EIRELI – ME a mesma 
declara reduz o valor para R$ 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos reais) 
declarando ser esta sua ultima oferta para o lote 05. 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, e as proponentes verificaram que as empresas vencedoras na fase da 
proposta apresentaram os documentos de habilitação de acordo com o instrumento 
convocatório do edital e estão às mesmas habilitadas. O Pregoeiro declarou vencedora do 
PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2017-00030 As empresas: SIMONE S DE ARAUJO 
EIRELI – ME nos lotes nº 01,02, 03 e 05 e RAQUEL GROEFF MORERIA – MEI  no 
lote nº 04. O Pregoeiro informa que as empresas têm o prazo de até 24 horas, para 
apresentar às planilhas definitivas de preços, lavrou-se a 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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