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ATA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2021 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Bannach – 
PA, na Avenida Paraná nº27 – Centro – Bannach – PA, CEP: 68.543-000, onde se achava presente a 
Prefeita Municipal a sra. Lucineia Alves da Silva, portadora do CPF: 934.063.982-00, faz constar que 
compareceu a senhora: Adriana Patrícia Rodrigues Dias, portadora do CPF: 696.247.632-91, 
representante da empresa: ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE 
EIRELI, CNPJ: 10.353.709/0001-24, beneficiaria da Ata de Registro nº016/2021, tendo como objeto: 
Registro de Preço para futura, eventual e parcelada Contratação de Empresa Especializada 
para Prestar Serviços de Transporte escolar, com disponibilização de Mão de Obras, no 
Município de Bannach – PA, assinada em 12 de agosto de 2021. A senhora prefeita faz constar 
que devido os baixos repasse que este município tem recebido para manutenção do transporte 
escolar neste município e que a empresa acima citada foi a única participante do procedimento 
licitatório, que o valor registrado em ata apesar de ser um valor legitimo é um valor que atualmente o 
município não consegue pagar a contratada, devido a sua incapacidade orçamentaria. Portanto a 
senhora prefeita convidou a representante da empresa a fins de negociação dos valores propostos 
neste certame, ficando acordado entre as partes que os Itens: 01;02;03;04;05;06;07;08;09 passa a 
vigora com o valor de R$4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos) o quilometro, totalizando o 
valor de R$1.097.440,00 (um milhão noventa e sete mil quatrocentos e quarenta reais). A 
prefeita solicita a representante da empresa, que apresente em 24 (vinte e quatro) horas, proposta 
financeira devidamente realinhada, constando o valor aqui negociado e determina aos setores 
competentes desta administração a devida retificação dos valores Registrados na Ata de Registro de 
Preço nº016/2021. Nada mais havendo a relatar, lavrei a seguinte ata que passa a ser assinada por 
mim PREFEITA pela representante da empresa presente. 
 
 
 
Lucineia Alves da Silva 
Prefeita Municipal 
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