
ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE 
COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 020/2019
PA 046/2019

Ata da reunião de julgamento da documentação do licitante PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES 
– ME, CNPJ Nº 23.840.148/0001-30 para comprovação da exequibilidade da proposta de preço 
apresentada no processo de Pregão Presencial SRP nº 020/2019 referente o registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção, 
impressão e fornecimento de materiais gráficos diversos. 

Às 09 horas do dia 11/06/2019, reuniram-se o pregoeiro Antônio Alves de Lima e equipe de 
apoio Milene Flores Dias e Deivison Gomes Amorim – suplente para análise da documentação apre-
sentada pelo licitante PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES – ME, CNPJ Nº 23.840.148/0001-30 para 
comprovação da exequibilidade da proposta apresentada para o LOTE 1 do mencionado certame. 

A empresa PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES – ME, CNPJ Nº 23.840.148/0001-30 apresentou 
tempestivamente a sua Planilha de Composição de Custo para comprovação da exequibilidade 
que contemplou os produtos previstos no objeto da licitação, lote 1, onde foi verificado que com o 
valor final para o lote 1, no importe de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) a empresa terá um 
percentual estimado de lucro de 30,26% (trinta vírgula vinte  seis por cento). Considerou-se ainda 
que como a empresa também ganhou os lotes 3 e 5 que não apresentaram margem para suposta 
exequibilidade, esses lotes ainda suportam a lucratividade da empresa, presumindo até uma estra-
tégia comercial. 

Deste modo, o Pregoeiro e equipe de apoio, após análise da documentação e verificação dos 
preços finais da empresa classificada pelo menor preço para o lote 1, não apresentando um mon-
tante que tornasse as propostas inexequíveis em detrimento da outra. 

Assim, com base no princípio do julgamento objetivo, vantajosidade, razoabilidade e compe-
titividade, o Pregoeiro e equipe de apoio ratifica a declaração de vencedora do lote 11 a empresa 
LICITANTE PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES – ME, CNPJ Nº 23.840.148/0001-30, no valor de R$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais), encerrando assim a presente sessão e ata que será encami-
nhada à autoridade competente para homologação e adjudicação.  

__________________________________
Antônio Alves de Lima
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