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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00031. 

 
 

Aos vinte dias do mês de Setembro do ano de 2017, às 08h30 horas 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 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 9/2017-00031, que tem 
por objeto Registro de preços para a eventual prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em veículos e máquinas pesadas, compreendendo: serviços 
mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, vidraçaria, alinhamento, balanceamento, troca 
de óleo lubrificante e assistência de socorro mecânico, da frota de veículos da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Desenvol. Da Educação 
Básica FUNDEB e Fundo Municipal de Assistência Sociall. 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: M. 
SERGIO CORREA GOMES COMERCIO E SERVIÇOS - ME- CNPJ: 
12.914.484/0001-63, com sede na Avenida Paralela Sul nº 25 Centro Placas/PA, 
representada pelo proprietária a Srº. MAURO SERGIO CORREA GOMES, portadora da 
cédula de Identificação nº 18972551 SSP/MT e CPF: 025.297.081-00, residente 
domiciliado na Avenida Paralela Sul Fundos nº 25 Centro Placas/PA. J.B.A. VIEIRA – ME 
- CNPJ: 07.146.706/0001-05, com sede na Rod. Transamazônica, S/N km-02, Floresta 
, Itaituba-Para, representada pelo legal o Srº BRUNO RESENDE DO NASCIMENTO , 
brasileiro, solteiro, portador da carteira de identificação nº 4811644 e CPF: 887.453.762-
04, Residente e domiciliado na Nona rua da Liberdade nº56 cidade de Itaituba- Para. Após 
análise, verificou que as empresas, 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: Somente a empresa M. SERGIO CORREA GOMES COMERCIO E 
SERVIÇOS - ME - CNPJ: 12.914.484/0001-63, esta inabilitada a dar lance nas propostas 
por não conter as assinaturas conforme solicitado no Edital referente os seguintes 
anexos,6.7 e 6.9  e não apresentou os documentos originais. LOTE01: M. SERGIO 
CORREA GOMES COMERCIO E SERVIÇOS - ME, apresentou proposta inicial no valor 
total de R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais), J.B.A. VIEIRA – ME 
apresentou proposta inicial no valor total de R$108.750,00 (cento e oito mil setecentos e 
cinquenta reais). O pregoeiro abre negociação com a licitante J.B.A. VIEIRA – ME,  que 
reduz o valor para R$ 97.875,00 (noventa e sete mil e oitocentos e setenta cinco reais) a 
mesma declara ser esta sua ultima oferta para o lote 01.  LOTE 02: J.B.A. VIEIRA – 
ME, apresentou proposta inicial no valor total de R$ 380.534,00(trezentos e oitenta mil e 
quinhentos e trinta e quatro reais). O pregoeiro abre negociação com a licitante J.B.A. 
VIEIRA – ME, que reduz o valor para R$ 342.480,60 ( trezentos e quarenta e dois mil 
quatrocentos e oitenta reais e sessenta centavos), a mesma declara ser esta sua ultima 
oferta para o lote 02.  LOTE 03: J.B.A. VIEIRA – ME, apresentou proposta inicial no 
valor total de R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais). O pregoeiro abre 
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negociação com a licitante J.B.A. VIEIRA – ME, que reduz o valor para R$ 83.160,00 
(oitenta e três mil e cento e sessenta reais), a mesma declara ser esta sua ultima oferta 
para o lote 03. LOTE04: J.B.A. VIEIRA – ME, apresentou proposta inicial no valor total 
de R$ 48.285,00(quarenta e oito mil duzentos e oitenta e cinco reais). O pregoeiro abre 
negociação com a licitante J.B.A. VIEIRA – ME, que reduz o valor para R$ 43.456,50 
(quarenta e três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), a mesma 
declara ser esta a sua ultima oferta para o lote 04. LOTE 05: J.B.A. VIEIRA – ME, 
apresentou proposta inicial no valor total de R$ 71.852,00 (setenta e um mil oitocentos e 
cinquenta e dois reais). O pregoeiro abre negociação com a licitante J.B.A. VIEIRA – 
ME, que reduz o valor para R$ 64.666.80 (sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e 
seis reais e oitenta centavos), declarando ser esta sua ultima oferta para o lote 05. LOTE 
06: J.B.A. VIEIRA – ME, apresentou proposta inicial no valor total de R$ 199.125,00 
(cento e noventa e nove mil cento e vinte e cinco reais). O pregoeiro abre negociação com 
a licitante J.B.A. VIEIRA – ME, que reduz o valor para R$ 179.212,50 (cento e setenta e 
nove mil duzentos e doze reais e cinquenta centavos). 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 a empresa vencedora na fase da 
proposta apresentou os documentos de habilitação de acordo com o instrumento 
convocatório do edital e esta à mesma habilitada. O Pregoeiro declarou vencedora do 
PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2017-00031. A empresa: J.B.A. VIEIRA – ME. O 
Pregoeiro informa que a mesma 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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