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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 9/2018-00043 
 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (16/08/2018), 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,MENOR PREÇO POR LOTE. Objeto Registro de preços para a eventual aquisição 
de material de expediente para atender o Programa Criança Feliz do Fundo Municipal de 
Assistência Social constantes do Termo de Referência e seus Anexos do Edital do Pregão 
Presencial nº 9/2018-00043. O Pregoeiro inicia os trabalhos e constatou a presença da 
seguinte empresa. ESATI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (nome fantasia: ESATI) - CNPJ 
nº 21.852.893/0001-73 com sede na Rua Pernambuco, nº 21, bairro Imperatriz CEP nº 
68.365-000 na cidade de Anapu/PA, representada por seu representante legal Sr Victor 
Hugo Curvino Monteiro Neves, brasileiro, empresário, portador do RG nº 3481773 
PC/DF e CPF nº 947.806.092-91, residente e domiciliado a Rua Carlos Soares, nº 455, 
bairro Jardin Independente II, CEP n 68.372-260 na cidade de Altamira/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 ESATI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI apresenta 
proposta inicial no valor de R$ 26.415,45 (vinte sei mil quatrocentos e quinze reais 
quarenta e cinco centavos).O pregoeiro abre negociação com a licitante solicitando 
redução do valor da proposta e a mesma reduz sua proposta para o valor de R$ 15.600,00 
(quinze mil seiscentos reais) e declara ser esta sua ultima oferta para o lote 01. LOTE-02: 
A licitante ESATI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI apresenta proposta inicial no valor de 
R$ 3.382,50 (três mil trezentos e oitenta e dois reais cinqüenta centavos). O pregoeiro 
abre negociação com a licitante solicitando redução do valor da proposta e a mesma reduz 
sua proposta para o valor de R$ 2.652,80 (dois mil seiscentos e cinqüenta e dois reais e 
oitenta centavos) e declara ser esta sua ultima oferta para o lote 02. LOTE-03: A licitante 
ESATI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI apresenta proposta inicial no valor de R$ 6.266,00 
(seis mil duzentos e sessenta 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$ 
4.981,22 (quatro mil novecentos e oitenta e um reais vinte dois centavos) e declara ser 
esta sua ultima oferta para o lote 03. LOTE-04: A licitante ESATI COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI apresenta proposta inicial no valor de R$ 9.030,00 (nove mil trinta 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$ 7.726,80 (sete mil setecentos e vinte seis 
reais oitenta centavos) declara ser esta sua ultima oferta para o lote 04. LOTE-05: A 
licitante ESATI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI apresenta proposta inicial no valor de R$ 
44.550,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e cinqüenta 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$ 30.400,00 (trinta mil quatrocentos reais) declara ser esta sua 
ultima oferta para o lote 05. LOTE-06: A licitante ESATI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
apresenta proposta inicial no valor de R$ 17.705,00 (dezessete mil setecentos e cinco 
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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$ 15.769,20 (quinze mil 
setecentos e sessenta e nove reais vinte centavos) declara ser esta sua ultima oferta para o 
lote 06. LOTE-07: A licitante ESATI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI apresenta proposta 
inicial no valor de R$ 5.975,00 (cinco mil novecentos e setenta e cinco reias). O pregoeiro 
inicia negociação com a licitante solicitando redução do valor da proposta e a mesma 
reduz sua proposta para o valor de R$ 5.372,20 (cinco mil trezento e setenta e dois reais  
vinte centavos) declara ser esta sua ultima oferta para o lote 07. LOTE-08: A licitante 
ESATI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI apresenta proposta inicial no valor de R$ 7.080,00 
(sete mil oitenta 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$ 5.591,06 (cinco mil 
quinhentos e noventa e um reais seis centavos) declara ser esta sua ultima oferta para o 
lote 08. LOTE-09: A licitante ESATI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI apresenta proposta 
inicial no valor de R$ 25.725,00 (vinte e cinco mil setecentos vinte cinco 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$ 20.548,45 (vinte mil quinhentos e quarenta 
e oito reais quarenta e cinco centavos) declara ser esta sua ultima oferta para o lote 09. 
LOTE–10: A licitante ESATI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI apresenta proposta inicial no 
valor de R$ 10.440,00 (dez mil quatrocentos e quarenta 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$ 8.998,30 (oito mil novecentos e noventa e oito reais trinta 
centavos) declara ser esta sua ultima oferta para o lote 10. 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 a CND – FGTS vencida, sendo assim o pregoeiro abre  
o prazo de (5) cinco dias uteis  para a licitante apresentar a documentação pendente de 
acordo com as exigências editalícias. O Pregoeiro declarou vencedora do certame  
licitatório, a empresa ESATI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para os lotes do 
edital,perfazendo um valor global de R$ 117.640,03 (cento e dezessete mil seiscentos 
quarenta reais três centavos). 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 
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