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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO REFERENTE AO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00007 

GENEROS, UTEN. LIMP. E GAS  
 
 

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 08h30min.  No prédio da 
Prefeitura Municipal de Placas/PA, na sala de licitação, reuniram-se o pregoeiro e 
equipe de apoio, designada pela portaria nº 002/2018 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 modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto 
Registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios, material de 
limpeza, utensílio doméstico e gás de cozinha para o funcionamento do Gabinete da 
Prefeita, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Desenvol. Da Educação Básica 
FUNDEB, Fundo Municipal Educação e Fundo Municipal de Assistência Social. O 
Pregoeiro apresentou os membros da equipe, em seguida solicitou às Empresas 
presentes que se identificassem, entregando o credenciamento. Foi constatada a 
presença das seguintes empresas: D & A SOUZA COMERCIO LTDA-ME - CNPJ: 
10.845.199/0001-02, sediada na Rua Jose Rodrigues da Costa nº 58 Bairro 
Centro representada pela sua sócia proprietária a Sra. Andréia Generoso de Souza, 
portadora da cédula de Identificação nº 4850762 PC/PA e CPF: 525.716.612-72, foi 
declarada credenciada residente domiciliada na Rua Jose Rodrigues da Costa nº 58 
Altos Bairro Centro Município Placas- Pará. WESLEY G. COSTA - ME – CNPJ: 
26.727.509/0001-24, sediada na Av. Perimental Sul, s/n no Município de Placas – 
Pará representado pelo seu sócio proprietário Sr. Wesley Galvão Costa portadora da 
cédula de Identificação nº 7771895 e CPF: 031.362.342-27, residente domiciliado 
Rua Olavo Bilac s/n Centro Município De Placas- Pará. R. DE OLIVEIRA CORREIA 
COMERCIO – ME CNPJ: 13.952.256/0001-40, sediada na Travessa São Pedro 
s/nº Bairro centro representada pelo seu proprietário o  Sr. RODINELE DE OLIVEIRA 
CORREIA portador da cédula de Identificação nº 4766903 PC/PA, CPF:774.613.632-
04, residente domiciliado na Rua Ronaldo Passim s/nº Centro de Placas –Pará. I. 
OLIVEIRA GUEDES COMÉRCIO - ME CNPJ: 14.193.032/0001-65 
representada pelo seu proprietário o Sraº. IVANEIDE OLIVEIRA GUEDES portadora 
da cédula de Identificação nº 3966504 PC/PA, CPF:729.919.842-87. 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. D & A SOUZA COMERCIO LTDA-ME, apresentou proposta inicial no 
valor global de R$ 2.751.867,71 (dois milhões e setecentos e cinqüenta e um mil 
oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) para os lotes nº01-02-
03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 
e 30, conforme mapa de preço.  WESLEY G. COSTA – ME, apresentou proposta 
inicial no valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o lote nº 16, conforme 
mapa de preço. R. DE OLIVEIRA CORREIA COMERCIO – ME, apresentou 
proposta inicial no valor global de R$ 209.750,38 (duzentos e nove mil setecentos e 
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cinqüenta reais trinta e oito centavos) para os lotes nº 02 e 31, conforme mapa de 
preço. I. OLIVEIRA GUEDES COMÉRCIO – ME, apresentou proposta inicial no 
valor global de R$ 2.769.707,71 (dois milhões setecentos e sessenta e nove mil 
setecentos e sete reais setenta e um centavos) para os lotes nº 01-02-03-04-05-06-
07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 e 30, 
conforme mapa de preço. Encerrada a fase de lances, 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 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 certame; D & A SOUZA COMERCIO LTDA-ME nos lotes 
nº03-04-05-06-10-11-12-14-15-18-21-22-23-25-26-28 e 29 totalizando o valor global 
de R$ 1.765.981,00 (um milhão setecentos e sessenta e cinco mil novecentos e 
oitenta e um reais) conforme mapa em anexo. WESLEY G. COSTA – ME no lote nº 
16 totalizando o valor global de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) 
conforme mapa em anexo. R. DE OLIVEIRA CORREIA COMERCIO – ME nos 
lotes nº 2 e 31 totalizando o valor global de R$ 199.000,00 (cento e noventa e nove 
mil reais) conforme mapa em anexo. I. OLIVEIRA GUEDES COMÉRCIO – ME nos 
lotes nº01-07-08-09-13-17-19-20-24-27 e 30 totalizando o valor global de R$ 
886.976,00 (oitocentos e oitenta e seis mil novecentos e setenta e seis reais) 
conforme mapa em anexo. As licitantes, terão o prazo de 24 horas para apresentar 
as planilhas definitivas de preços, 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   

     PREGOEIRO                              EQUIPE DE APOIO                      EQUIPO DE APOIO 
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