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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/0035-PG 

OBJETO: Aquisição de bicicletas e acessórios para atender ao Projeto Nacional Ciclo Sesc e ao Projeto Sesc 

Triathlon. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - 
DECLARAÇÃO DE VENCEDORES  

 
 

Ao décimo nono dia do mês de junho de dois mil e dezoito, às quinze horas a Comissão de Licitação, dentro 

de suas atribuições e usando o que lhe confere os ditames da Ordem de serviço "N" Nº 025/2018, reuniu-se 

em sala, sito à Av. Assis de Vasconcelos, nº 359, Edifício Orlando Lobato, 5º andar - Campina, Belém/PA, para 
julgar as propostas das arrematantes, analisar os documentos de habilitação e declarar os vencedores da 

licitação em epígrafe. Após a finalização do julgamento das propostas pela Comissão, a proposta da empresa 
listada abaixo foi considerada classificada, conforme a tabela abaixo:  

 

LOTE Empresa Valor  

1 W&M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME R$ 9.699,91 

2 FRACASSADO 

 
O lote 2 foi considerado fracassado, apesar da pregoeira tentar negociar o valor com a primeira colocada. 

Sendo assim, os documentos de habilitação da empresa arrematante foram analisados por esta Comissão, e, 

após a verificação da validade/autenticidade dos documentos emitidos pela internet na página do órgão 
emissor, foi constatado que todos os documentos da empresa são autênticos e estavam válidos na data 

solicitada, diante do exposto, a comissão resolveu habilitar a empresa W&M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -
ME declarando-a vencedora do certame, conforme tabela acima. Da decisão do Pregoeiro em declarar o 

licitante vencedor, irá ser aberto prazo de 30 minutos no sistema licitações-e para os licitantes manifestarem 

suas intenções de recurso, conforme o subitem 13.1 do Edital. 

Belém, PA, 19 de junho de 2018 
 


