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PREGÃO ELETRÔNICO SESC-DR/PA N.º 17/0030-PG 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de medalhas e troféus para os projetos 
esportivos do SESC-DR/PA.  
 

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

 
Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às treze 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, nº 359, Edifício Orlando Lobato, 5º andar - Campina, 

Belém/PA, para julgar as propostas comerciais, documentos de habilitação e declarar os vencedores da 
licitação em epígrafe. Cumpre ressaltar que o aviso de licitação foi publicado em 1 (um) jornal de grande 

circulação no Estado do Pará, no sítio eletrônico desta entidade (www.sesc-pa.com.br), no site www.licitacoes-
e.com.br e encaminhado às Unidades do Sesc Pará (págs. 043 à 053), nos sites é possível ser retirado o 

edital. Registre que a disputa de lances aconteceu no dia 11/07/2017 às 10h (horário local). Participaram 

deste certame 08 (oito) empresas, apesar de ter tido 28 (vinte e oito) interessados no certame (pág. 054 e 
055). O histórico dos lances está nas páginas 116 à 127, e após o seu encerramento, foram solicitadas as 

propostas ajustadas das empresas arrematantes. O setor requisitante analisou as propostas juntamente com a 
Comissão (pág. 063). Após a finalização do julgamento das propostas pela Comissão e pelo setor requisitante, 

ficaram arrematantes dos itens as empresas conforme a tabela abaixo: 
  

ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       EMPRESA ARREMATANTE VALOR TOTAL DO ITEM 

1 Comercial Acarte Ltda - EPP R$ 14.131,11 

2 Jonisan Ind. e Com. de Metais Ltda R$ 5.110,00 

3 Comercial Acarte Ltda - EPP R$ 510,00 

4 Comercial Acarte Ltda - EPP R$ 799,96 

5 Comercial Acarte Ltda - EPP R$ 6.048,00 

6 Comercial Acarte Ltda - EPP R$ 3.400,00 

Valor total da licitação: R$ 29.999,07 (vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais e sete centavos).  

 
Foi feita analise dos documentos de habilitação, e após a verificação da validade/autenticidade dos 

documentos emitidos pela internet na página do órgão emissor, foi constatado que todos os documentos das 

arrematantes são autênticos e estavam válidos na data de recebimento dos envelopes de habilitação, sendo 
assim, a comissão resolveu habilitar as empresas Comercial Acarte Ltda - EPP e Jonisan Ind. e Com. de 

Metais Ltda, declarando-as vencedoras do certame, conforme tabela acima. Da decisão do Pregoeiro que 
declarar os licitantes vencedores, foi aberto prazo de 30 minutos no sistema licitações-e para manifestarem 

suas intenções de recurso, o qual não houve, e conforme o item 12.1.1 do Edital “A falta de manifestação no 

prazo estabelecido, autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.”, sendo assim, iremos 
encaminhar o processo para homologação pela autoridade competente do Sesc/PA. A ata da sessão pública 

está nas páginas 128 à 136.  
 

Belém, PA, 13 de julho de 2017 
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