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   ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO REFERENTE AO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00006  

MATERIAL DE EXPEDIENTE 
 
 
 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2018, às 14:30 min, no prédio da 
Prefeitura Municipal de Placas/PA, na sala de licitação, reuniram-se o pregoeiro e 
equipe de apoio, designada pela portaria nº 002/2017 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 na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE objeto Registro de preços 
para a eventual aquisição de material de expediente para o funcionamento do 
Gabinete da Prefeita, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Desenvol. Da Educação 
Básica FUNDEB, Fundo Municipal Educação, Fundo Municipal de Assistência Social e 
Fundo Municipal de Meio Ambiente.  O Pregoeiro apresentou os membros da equipe, 
em seguida solicitou à Empresa presente que se identificasse, entregando o 
credenciamento. Foi constatada apenas a presença da empresa: DACILENE LIMA 
AGUIAR - EPP CNPJ:05.005.033/0001-48, sediada na Rua Siqueira Campos nº 390 
A Bairro Centro representada pelo seu procurador o Srº. BRUNO MATIAS SANTOS 
portador da cédula de Identificação nº 4638425 SEGUP/PA, CPF:781.722.252-
53,estabelecido na cidade de Santarem- Pará, na Av. Crizantemo nº344 Bairro 
Jardim. Após analise do credenciamento, verificou se que as empresas encontram-se 
credenciadas conforme exigências editalícia. Em seguida passou-se para os 
recebimentos dos envelopes das propostas. LOTE 01: DACILENE LIMA AGUIAR - 
EPP, apresentou proposta inicial no valor de R$ 255.931,00 (duzentos e cinqüenta e 
cinco mil novecentos e trinta e um reais). O pregoeiro abre negociação com a 
licitante que reduz o valor para R$ 255.800,00 (duzentos e cinqüenta e cinco mil 
oitocentos reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para o lote 01. LOTE 02: 
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP, apresentou proposta inicial no valor de R$ 
120.211,00 (cento e vinte mil duzentos e onze reais). O pregoeiro abre negociação 
com a licitante que reduz o valor para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e 
declara ser esta a sua ultima oferta para o lote 02. LOTE 03: DACILENE LIMA 
AGUIAR - EPP, apresentou proposta inicial no valor de R$ 110.322,90 (cento e dez 
mil trezentos e vinte dois reais noventa centavos). O pregoeiro abre negociação com 
a licitante que reduz o valor para R$ 110.200,00 (cento e dez mil reais) e declara ser 
esta a sua ultima oferta para o lote 03. LOTE 04: DACILENE LIMA AGUIAR - 
EPP, apresentou proposta inicial no valor de R$ 390.916,20 (trezentos e noventa mil 
novecentos e dezesseis reais vinte centavos). O pregoeiro abre negociação com a 
licitante que reduz o valor para R$ 390.500,00 (trezentos e noventa mil e quinhentos 
reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para o lote 04. LOTE 05: DACILENE 
LIMA AGUIAR - EPP, apresentou proposta inicial no valor de R$ 122.112,50 
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(cento e vinte dois mil cento e doze reais e cinqüenta centavos). O pregoeiro abre 
negociação com a licitante que reduz o valor para R$ 122.000,00 (cento e vinte dois 
mil reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para o lote 05. LOTE 06: 
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP, apresentou proposta inicial no valor de R$ 
98.150,50 (noventa e oito mil cento e cinqüenta reais cinqüenta centavos). O 
pregoeiro abre negociação com a licitante que reduz o valor para R$ 98.000,00 
(noventa e oito mil reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para o lote 06. LOTE 
07: DACILENE LIMA AGUIAR - EPP, apresentou proposta inicial no valor de R$ 
16.439,00 (dezesseis mil quatrocentos e trinta nove mil). O pregoeiro abre 
negociação com a licitante que reduz o valor para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) 
e declara ser esta a sua ultima oferta para o lote 07. LOTE 08: DACILENE LIMA 
AGUIAR - EPP, apresentou proposta inicial no valor de R$ 55.800,00 (cinqüenta e 
cinco mil oitocentos reais). O pregoeiro abre negociação com a licitante que reduz o 
valor para R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais) e declara ser esta 
a sua ultima oferta para o lote 08. LOTE 09: DACILENE LIMA AGUIAR - EPP, 
apresentou proposta inicial no valor de R$ 24.569,86 (vinte e quatro mil quinhentos 
e sessenta e nove reais oitenta e seis centavos). O pregoeiro abre negociação com a 
licitante que reduz o valor para R$ 24.569,86 (vinte e quatro mil quinhentos e 
sessenta e nove reais oitenta e seis centavos) e declara ser esta a sua ultima oferta 
para o lote 09. Encerrada a fase de negociação, procedeu-se a análise dos 
documentos de habilitação. Após analise o pregoeiro fez a aceitabilidade da proposta 
da licitante classificada. Procedeu-se à abertura do envelope “B” contento os 
documentos de habilitação do licitante. O pregoeiro após análise dos documentos de 
habilitação feita juntamente com a equipe de apoio, verificaram que a empresa 
DACILENE LIMA AGUIAR – EPP esta classificada na fase da proposta apresentou 
o documento de habilitação de acordo com o instrumento convocatório, estando à 
mesma habilitada no processo e declarara vencedora, do lotes. A licitante,terá o 
prazo de 24 horas para apresentar a planilha definitiva de preço, nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes. 
 
 
 
 

 

Marcelo F. Dos santos               Cleidiane Da Silva Mota            Santiney Pereira Campos 
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