ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH

“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 006/2015”.
Processo n.º 006.2015.01
Modalidade Pregão Presencial n.º 006/2015
Data: 23/02/2015.
Hora: 12h 00m.
O objeto da presente licitação é a Locação de Horas de Máquinas Pesadas para serem
utilizadas na recuperação das estradas vicinais 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.
“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 006/2015”.
Às doze horas do dia vinte e três do mês de fevereiro 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), sessão pública de licitação na modalidade pregão presencial, situado na Av. Paraná., n.º
27, Centro, o Pregoeiro 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, procedendo à abertura da sessão pública para recebimento e julgamento das
propostas e dos documentos de habilitação apresentados no certame descrito em epígrafe. Adquiriu
o Edital e foi registrada nos autos a empresa L. R. DIAS TRANSPORTES-ME inscrita no CNPJ sob o
n.º 19.459.299/0001-75. No dia e hora marcada compareceu para participar do certame a empresa
com o respectivo representante: L. R. DIAS TRANSPORTES-ME inscrita no CNPJ sob o n.º
19.459.299/0001-75, tendo como representante a procuradora a Sr.ª ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIA, inscrito no C.P.F n.º 696.247.632-91. Dando continuidade 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 documentações que compõe o credenciamento, passando a empresa pela fase de
credenciamento. Foi entregue o envelope proposta e documentação e colocado na mesa dos
trabalhos do pregoeiro. Dando continuidade a Equipe de apoio e a licitante rubrica todos os
envelopes, foi dado prosseguimento à Sessão, abrindo os envelopes contendo a proposta da
empresa participantes do certame. A equipe de apoio do certame elaborou o Mapa de Apuração no
Microsoft World. Após a elaboração do Mapa de Apuração, passou-se à análise das propostas, foi
aprovada a proposta da empresa. Dando seguimento o pregoeiro inicia a fase de negociação. A
empresa L. R. DIAS TRANSPORTES-ME, ganhou o item “01” que é 1.000 horas de serviços de
locação de Máquina Pesadas – Retroescavadeira, com o valor inicial de R$ 160,00 (Cento e Sessenta
Reais) após negociação ficou em R$ 158,00 (Cento e Cinquenta e Oito Reais), isto posto, o
pregoeiro e equipe de apoio analisa as documentações, detecta que a Certidão de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, bem como a Certidão Previdenciária e às Terceiros,
explica o pregoeiro que essa certidão está saindo conjugada, considerando que a empresa se
enquadra como Microempresa e é optante pelo simples nacional é concedido prazo por 04 dias úteis
para juntar as certidões pendentes no processo, ganhando, parcialmente, o item “1” que com o
valor da hora de R$ 158,00 (Cento e Cinquenta e Oito Reais) sendo 1000 horas, perfaz o valor total
de R$ 158.000,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Reais), adjudicando-se o item a empresa. Dando
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continuidade aos trabalhos, inicia-se a negociação do item “2” que é 1.800 horas de trator de
esteira, após a negociação fecha com o valor unitário de R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais),
com o valor total de R$ 237.600,00 (Duzentos e Trinta e Sete Mil e Seiscentos Reais) adjudicando o
item/valor a empresa. Item “3” que é 2.500 horas de motoniveladora, após a negociação fecha com
o valor unitário de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), com o valor total de R$ 400.000,00
(Quatrocentos Mil Reais), adjudicando o item/valor a empresa. Item “4” que é 1.800 horas de pácarregadeira, após a negociação fecha com o valor unitário de R$ 158,00 (Cento e Cinquenta e Oito
Reais), com o valor total de R$ 284.400,00 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos Reais),
adjudicando o item/valor a empresa. Item “5” que é 2.000 km/rodado de Caminhão Prancha, após
a negociação fecha com o valor unitário de R$ 4,60 (Quatro Reais e Sessenta Centavos), com o
valor total de R$ 9.200,00 (Nove Mil e Duzentos Reais), adjudicando o item/valor a empresa. Item
“6” que é 700 horas de rolo compressor vibratório, após a negociação fecha com o valor unitário de
R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais), com o valor total de R$ 91.000,00 (Noventa e Um Mil Reais),
adjudicando o item/valor a empresa. O VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO FOI DE R$ 1.180.200,00 (Um
Milhão Cento e Oitenta Mil e Duzentos Reais). O pregoeiro pergunta ao 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 ao vencedor dos itens do certame que apresente
a planilha com os valores negociados em até 24 horas, se possível, tendo em vista que são poucos
itens, apresente ainda hoje para juntar aos autos. 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 do certame. Nada mais havendo a ser tratado, às 12h52m foi
encerrada a Sessão, da qual lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe
de Apoio e pelo representante da empresa licitante presente...........................................................
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