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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO REFERENTE 

AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00026 - PMP 
 

Aos vinte e nove dias do mês de maioo do ano de dois mil e dezoito (29/05/2018), às 09:00hs, 
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 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 PREGÃO, JULGAMENTO MENOR PREÇO 
POR LOTE. Objeto Registro de preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual fornecimento de peças de máquinas pesadas destinados à manutenção da 
frota da Prefeitura Municipal de Placas e alugados e Secretaria de Infraestrutura, 
conforme quantidades especificações constantes do Termo de Referência e seus Anexos do 
Edital do Pregão Presencial nº 9/2018-00026. O Pregoeiro inicia os trabalhos e constatou apenas 
a presença da empresa S. VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
19.140.528/0001-94, sediada na Rodovia Transamazônica, s/nº Floresta, km 02 sala B na cidade 
de Itaituba/PA, neste ato representada pela sua sócia proprietária  a Srº Diego da Silva Vieira, 
brasileiro, solteiro, Comerciante, Portador da Carteira de Identidade nº 6676670 PC/PA e CPF 
nº 537.677.302-78, residente e domiciliado na Rodovia Transamazônica, s/nº Floresta, km 02 2º 
Andar, Bairro Comercio na cidade de Itaituba/PA, qual se credenciou conforme as exigências 
do edital. Em seguida o pregoeiro solicita o envelope “A” contendo a proposta de preço, após a 
análise e o pregoeiro inicia fase de lances conforme segue: LOTE-01: A licitante S. VIEIRA 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI apresenta proposta inicial no valor de R$ 303.622,00 
(trezentos e três mil seiscentos e vinte e dois reais). O pregoeiro inicia negociação com a 
licitante solicitando redução do valor da proposta e a mesma reduz sua proposta para o valor de 
R$ 211.330,00 (duzentos e onze mil trezentos e trinta reais) e declara ser esta sua ultima oferta 
para o lote 01. LOTE-02: A licitante S. VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
apresenta proposta inicial no valor de R$ 188.400,00 (cento e oitenta e oito mil e quatrocentos 
reais). O pregoeiro inicia negociação com a licitante solicitando redução do valor da proposta e 
a mesma reduz sua proposta para o valor de R$ 142.900,00 (cento e quarenta e dois mil e 
novecentos reais) e declara ser esta para o lote 02. LOTE-03: A licitante S. VIEIRA 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI apresenta proposta inicial no valor de R$ 219.839,00 
(duzentos e dezenove mil oitocentos e trinta e nove reais). O pregoeiro inicia negociação com a 
licitante solicitando redução do valor da proposta e a mesma reduz sua proposta para o valor de 
R$ 160.450,00 (cento e sessenta mil quatrocentos e cinquenta reais) e declara ser esta para o 
lote 03. LOTE-04: A licitante S. VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI apresenta 
proposta inicial no valor de R$ 307.796,00 (trezentos e sete mil setecentos e noventa e seis 
reais). O pregoeiro inicia negociação com a licitante solicitando redução do valor da proposta e 
a mesma reduz sua proposta para o valor de R$ 248.750,00 (duzentos e quarenta e oito mil 
setecentos e cinquenta reais) e declara ser esta para o lote 04. LOTE-05: A licitante S. VIEIRA 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI apresenta proposta inicial no valor de R$ 229.863,00 
(duzentos e vinte e nove mil oitocentso e sessenta e três reais). O pregoeiro inicia negociação 
com a licitante solicitando redução do valor da proposta e a mesma reduz sua proposta para o 
valor de R$ 157.100,00 (cento e cinquenta e sete mil e cem reais) e declara ser esta para o lote 
05. LOTE-06: A licitante S. VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI apresenta 
proposta inicial no valor de R$ 317.933,66 (trezentos e sete mil setecentos e noventa e seis 
reais). O pregoeiro inicia negociação com a licitante solicitando redução do valor da proposta e 
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a mesma reduz sua proposta para o valor de R$ 270.930,00 (duzentos e setenta mil novecentos e 
trinta reais) e declara ser esta para o lote 06. 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, 
atendendo aos exigências editalícias. O Pregoeiro declarou vencedora do certame  licitatório, a 
empresa S. VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, para os lote 01, 02, 03, 04, 05 e 06 
perfazendo um valor global de R$ 1.191.460,00 (Hum Milhão Cento e Noventa e Um Mil 
Quatrocentos e Sessenta Reais). O Pregoeiro informa que a empresa tem o prazo de até 24 
(vinte e quatro) horas, para apresentar a planilha definitiva de preços, sendo que fica adjudicado 
para a empresa acima citado. Todos os documentos foram rubricados pelos presentes na sessão 
e feita a conferência das certidões na internet.  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     Cleidiane Da Silva Mota         Santiney Pereira Campos            
      Pregoeiro                     Equipe de apoio               Equipe de apoio 
 
 
 
 
 
S. Vieira Comercio e Serviços Eireli  
CNPJ nº 19.140.528/0001-94 
Licitante 
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