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“ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO MODALIDADE "PREGÃO 

PRESENCIAL DE N.º 015/2015”. 

Processo n.º 016.2015.01 

Modalidade Pregão Presencial n.º 015/2015 

DATA: 01/06/2015.  
Hora: 09H 15m. 
 
O objeto da presente licitação é: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de veículos para serem utilizados pelas secretarias do município de Bannach-PA. 
Licitação regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações da Lei n.º 8.883/94. 

 
Às nove horas do dia primeiro do mês de junho do ano de dois mil e quinze, reuniram-se 

na Prefeitura Municipal de Bannach, na sala onde funciona a C.P.L. (Comissão Permanente 

de Licitação) e sessão pública de licitação na modalidade pregão presencial, situado na Av. 

Paraná, n.º 27, Centro, tendo como Pregoeiro o Sr. Marco Antonio Lage Rolim, designado 

pela Portaria n.º 002 de 02 de janeiro de 2015, bem como a equipe de apoio composta 

pelos assistentes: Paulo César Diniz e Apolo Andrade Rodrigues. Adquiriu o Edital e foi 

registrado nos autos e compareceu para participar do certame a seguinte empresa com o 

respectivo representante: L. R. DIAS TRANSPORTES ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 

19.459.299/0001-75, representada através de procuração por Adriana Patricia 

Rodrigues Dias, inscrito no CPF sob o n.º 696.247.632-91. Iniciados os trabalhos, inicia a 

fase de credenciamento, o Pregoeiro verificou o cumprimento da exigência da declaração 

de que trata o inciso VII do art. 4.º da Lei n.º 10.520 de 2002, e demais documentos que 

compõe a fase credencial, passando a empresa pela fase de credenciamento. É entregue os 

envelopes propostas e documentação e colocado na mesa dos trabalhos do pregoeiro. 

Dando continuidade a Equipe de apoio e os licitantes rubricam todos os envelopes, foi dado 

prosseguimento à Sessão, abrindo os envelopes contendo a proposta da empresa 

participante no certame. Passou-se à análise das propostas, dando seguimento o pregoeiro 

inicia a fase de negociação. O pregoeiro informa que a licitação trata-se de dois itens, a 

proposta inicial da empresa para o item “01” que é locação de 01 (uma) Caminhonete / 

Cabine Dupla / Turbo Diesel / 4x4 / ano não inferior à 2014 / com ar condicionado / 

direção hidráulica / trava e vidro elétrico /  Motor 4 Cil / 12 Válvulas / 140 CV / 3.500 rpm / 

5 Marchas automática / FREIO ABS / Combustível: Diesel, OBS: Completa, o valor inicial 
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proposto pela a empresa é de R$ 8.883,28 (oito mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte 

e oito centavos), parte para a etapa de lances, após as rodadas de negociações fecha com 

o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), parte para a análise da documentação 

e detecta que a empresa encontra-se apta a contratar com o poder público, adjudicando 

o item/valor a empresa. Inicia a locação do item 02 que é a locação de 04 (quatro) Veículo 

pra transporte de passageiros, tipo Uno/Gol, ou similar, com capacidade para 4 + 1 

lugares, ano de fabricação não inferior à 2014, com ar condicionado. Combustível gasolina 

e álcool; após as rodadas de negociação fecha com o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil 

reais) adjudicando o item/valor a empresa. Estimativamente falando o valor mensal da 

contratação é de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) mensais, multiplicando 

por seis meses encontramos o valor global de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil 

reais), explica o pregoeiro que essas locações será eventual, não gerando a 

obrigatoriedade da administração pública de contratá-los ao todo. O pregoeiro pergunta à 

licitante se tem a intenção de apresentar recursos, não manifestando o direito, o pregoeiro 

dá a palavra a quem a quiser fazer uso e ninguém a se manifestar o pregoeiro solicita à 

vencedora do certame que apresente a proposta realinhada com os novos valores em até 

24 horas. O pregoeiro explica que um dos princípios da administração pública é a 

economicidade e que a meta foi cumprida; agradece o Pregoeiro a presença das empresas 

participantes no certame. Nada mais havendo a ser tratado, às onze horas foi encerrada a 

Sessão, da qual lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de 

Apoio e pelos representantes das empresas licitantes presente........................................... 

 
 
 

Marco Antonio Lage Rolim 
Pregoeiro 

Portaria 002 de 02 de janeiro de 2015 
 
  

       Paulo César Diniz                                                                    Apolo Andrade Rodrigues 
           (Assistente)                                                                                 (Assistente) 
  
 
 

 
L. R. DAIS TRANSPORTES ME 
CNPJ/MF n.º 16.459.299/0001-75 
Procuradora Adriana Patricia Rodrigues Dias 
CPF sob o n.º 696.247.632-91 


