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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/0011-PG 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GUARDA-SOL PARA ATENDER O PARQUE AQUÁTICO DO SESC DOCA NO 
REGIONAL PARÁ. NÚMERO: 633973 (E-LICITAÇÕES-BB).  
 

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO - DECLARAÇÃO DE VENCEDOR - JUSTIFICATIVA 

 

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às quatorze horas a Comissão Permanente de 
Licitação, dentro de suas atribuições e usando o que lhe confere os ditames da Ordem de serviço "N" Nº 

025/2016, reuniu-se em sala, sito à Av. Assis de Vasconcelos, nº359, Campinha, Belém/PA, para julgar a 

proposta comercial, documento de habilitação e declarar o vencedor da licitação em epígrafe. Cumpre 
ressaltar que o aviso de licitação foi publicado em 1 (um) jornal de grande circulação no Estado e no sítio 

eletrônico desta entidade (www.sesc-pa.com.br), neste, podendo ser retirado o edital. Registre que a disputa 
de lances aconteceu no dia 28/06/2016 às 10h. Participou deste certame 9 (nove) empresas, conforme ata da 

sessão pública. Após o encerramento dos lances, foi solicitada a proposta ajustada e os documentos de 
habilitação da empresa arrematante. A Comissão encaminhou a proposta para análise técnica do setor 

requisitante, juntamente com o protótipo que apresentou parecer favorável para contratação da empresa. 

Após analise dos documentos de habilitação, a comissão resolveu habilitar a empresa J. E. DE OLIVEIRA 
RODRIGUES, declarando-a vencedora do certame, conforme a tabela abaixo: 

 

EMPRESA VENCEDORA VALOR TOTAL CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES 48.545,00 MENOR PREÇO - GLOBAL 

Valor total: R$ 48.545,00 (quarenta e oito mil e quinhentos e quarenta e cinco reais) 

 
A Comissão informa que decorrido o prazo recursal, conforme o subitem 8.12 do edital, este julgamento será 

submetido À Homologação e Adjudicação pela autoridade competente.  

 

Belém, PA, 11 de julho de 2016 
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