
 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

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 9/2017-00019. 
 

Aos vinte oito dias do mês de Março do ano de dois mil e dezessete, às 8:30hs, na sala de 
licitações da 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 009/2017 de 06 de janeiro de 
2017 com os seguintes membros: Marcelo Ferreira dos Santos - Pregoeiro, Jaqueline Moreira 
de Souza Santos e Roberto Silva Membros, reuniram-se em sessão Pública, para dirigir e 
realizar o processo licitatório Pregão Presencial nº 9/2017-00019 tipo menor preço por lote. O 
presente Pregão tem por  objeto aquisição e reforma de móveis e carteiras escolares em 
madeira para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação e do FUNDEB. O Pregoeiro 
inicia os trabalhos e constatou apenas a presença da seguinte empresa: W. MARTINS 
SOARES & CIA LTDA - CNPJ: 3.137.822/0001-07 com sede na Rua Floriano Peixoto, Nº 
140, Bairro Aeroporto CEP:68.140-000, URUARA/PA, fez a retirada do edital e a mesma se fez 
presente na sessão de licitação representada pelo sócio proprietario Srº IRISMAR MARTINS 
SOARES, portador do RG nº 5729340 PC/PA e CPF nº 007.346.932-73, a qual se credenciou 
conforme as exigências do edital. Em seguida o pregoeiro solicita o envelope “A” contendo a 
proposta de preço, após a análise o pregoeiro inicia fase de lances conforme segue: LOTE 01: 
A licitante W. MARTINS SOARES & CIA LTDA apresenta proposta inicial no valor de R$ 
205.800,80 (duzentos e cinco mil oitocentos reais e oitenta centavos). O pregoeiro abre 
negociação com a licitante W. MARTINS SOARES & CIA LTDA a mesma reduz o valor para 
R$ 187.228,00 (cento e oitenta e sete mil duzentos e vinte oito reais) declarando ser esta a 
sua ultima oferta parao lote 01. LOTE 02: A licitante W. MARTINS SOARES & CIA LTDA 
apresenta proposta inicial no valor de R$ 52.668,00 (cinqüenta e dois mil seiscentos e sessenta 
e oito reais). O pregoeiro abre negociação com a licitante W. MARTINS SOARES & CIA 
LTDA a mesma reduz o valor para R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) declarando ser 
esta a sua ultima oferta parao lote 02. Finalizada a fase de negociação e após analise, o 
pregoeiro fez a aceitabilidade da proposta da licitante classificada. 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 a empresa 
apresentou todos os documentos de habilitação de acordo com o instrumento convocatório. O 
Pregoeiro declarou vencedora do PREGÃO PRESENCIAL N.º 9/2017-00019, a empresa W. 
MARTINS SOARES & CIA LTDA, para os lotes do edital. O Pregoeiro informa que a empresa 
tem 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, a 
sessão foi encerrada e lavrada a ATA que foi lida e assinada por todos os presentes. 
 

 
 

Marcelo F. dos Santos     Jaqueline M.de S. Santos     Roberto Silva 
      Pregoeiro              Equipe de apoio       Equipe de apoio 
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