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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

N° 017/2020/PMNEP/SRP/PP 

Às nove horas do dia trinta e um de março de dois mil e vinte, na sala de Sessão da 

Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá, reuniram – se o pregoeiro Luiz Henrique 

Lacerda Lopes, o presidente da CPL (comissão permanente de licitação) Jetro Silva Pereira, 

e os membros Ramon de Melo Carrera e Erica Cristina Almeida da Silva para recebimento 

e abertura dos envelopes contendo as proposta de preços e documentação, cujo objeto 

é a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação do Serviço de Locação de Veículos 

Automotores e máquinas pesadas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, 

Secretarias e Fundos de Nova Esperança do Piriá/PA , Também estava presente na sessão 

o Diretor de Departamento de Compras Alex Gonçalves Padilha CPF: 023.018.552-52. O 

pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os 

aspectos legais, informa que tivemos duas retiradas de edital sendo as empresas: A F DE 

ASSIS R NOBRE EIRELI CNPJ: 25.308.401/0001-34 e LEANDRO DA SILVA SOUZA PESSOA 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 33.156.611/0001-82, Imediatamente o pregoeiro solicitou 

ao representante da proponente que se identificasse através do credenciamento, munidos 

de sua carta de credenciamento e ou procuração e no caso de sócio proprietário da 

empresa a cédula de identidade para efeito de comprovação, também foi feito uma 

consulta pela comissão das seguintes certidões (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União, Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (Certidão Negativa) e Declaração da empresa Lista de Inidôneos, 

mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU) . Apresentou credenciamento para a 

licitação somente a licitante abaixo relacionada, com seus respectivos representantes: A F 

DE ASSIS R NOBRE EIRELI CNPJ: 25.308.401/0001-34, tendo como seu representante o Srº. 

Antonio Francisco de Assis Rodrigues Nobre  CPF: 661.229.372-15 ficando assim o 

representante credenciado no certame e LEANDRO DA SILVA SOUZA PESSOA MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CNPJ: 33.156.611/0001-82, tendo como seu representante o Srº. Amaury 

Ramalho de Souza  CPF: 895.227.452-00 ficando assim o representante credenciado no 

certame. Após o credenciamento, o pregoeiro solicita ao participante o envelope de 

proposta de preço, após abre – se o envelope de proposta de preços, todos rubricam, 

confere após a abertura habilitado a proposta. O pregoeiro analisa a proposta e inicia a 

fase de lance ficando da seguinte forma: item 01 no valor de R$ 3.480,00 para a empresa A 

F DE ASSIS R NOBRE EIRELI CNPJ: 25.308.401/0001-34, depois de negociado o item o 

pregoeiro solicita ao participante o envelope II de documentações, depois de minuciosa 

análise pelo pregoeiro e equipe de apoio e participante aqui presente, a empresa fica 

HABILITADA estando de pleno acordo com Edital, item 05 no valor de R$ 3.800,00 para a 

empresa LEANDRO DA SILVA SOUZA PESSOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 

33.156.611/0001-82, depois de negociado o item o pregoeiro solicita ao participante o 

envelope II de documentações, depois de minuciosa análise pelo pregoeiro e equipe de 
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apoio e participante aqui presente, a empresa fica HABILITADA estando de pleno acordo 

com Edital. 

Os itens negociados ficaram conforme a tabela abaixo. 

ITENS ESPECIFICAÇÃO UND 
QUAT. 

MÁX. 
MARCA 

VAL. 

VENC 

EMP. 

VENC 

1 

Veículos para transporte de 4 

passageiros + o condutor, 2 ou 3 

volumes, 4 portas, motor no mínimo 1.0, 

com ar condicionado e direção 

hidráulica, flex, tipo Gol ou similar. 

und 15 Fit uno/2010 
R$ 

3.480,00 
A F ASSIS 

2 

Veículo, tipo minicamionete, motor no 

mínimo 1.4, com ar condicionado e 

direção hidráulica, flex tipo Saveiro ou 

similar. 

und 2 
Fiat 

Strada/2014 

R$ 

5.280,00 
A F ASSIS 

3 

Veículo tipo pick-up cabine dupla, 04 

portas, diesel SI O, com ar 

condicionado, tração 4x4, com 

engate de carroceria, tipo Toyota Hilux 

ou similar. 

und 4 Hilux/2010 
R$ 

12.320,00 
A F ASSIS 

4 

Veículo 3/4, carroceria de madeira 

tipo carga seca no mínimo 4 

toneladas, tipo Mercedes Bens 710 ou 

similar. 

und 4 Mercedes/2007 
R$ 

8.293,00 
A F ASSIS 

5 

Trator de pneus agrícola. Com 

aproximadamente 61 cavalos de 

potência e 23 kgfm de torque, com 

tração, tipo Ferguson MF 265 ou similar. 

und 6 new Holland 
R$ 

3.800,00 
LEANDRO 

6 

Caminhão carroceria tipo prancha 

10,5 mts/3mts 3 eixos, tipo Mercedes 

1620 ou similar. 

und 1 new Holland 
R$ 

10.700,00 
LEANDRO 

7 

Caminhão carroceria Truck ou 

caminhão pesado: caminhão que tem 

o eixo duplo na carroceria, ou seja, 

dois eixos juntos. O objetivo é poder 

carregar carga maior e proporcionar 

melhor desempenho ao veículo. Um 

dos eixos traseiros deve 

necessariamente receber a força do 

motor. Sua capacidade é de 10 a 14 

toneladas, possui peso bruto máximo 

de 23 toneladas e seu comprimento é 

também de 14 metros. 

und 1 VOLKSWAGEM 
R$ 

8.000,00 
LEANDRO 

8 

Caminhão trucado tipo basculante 

com capacidade mínima de 10m³ 2 

eixos tipo Mercedes Bens 1620 ou 

similar. 

und 1 NEW HOLLAND 
R$ 

10.000,00 
LEANDRO 

9 

Trator de esteira, com potência 

mínima de 96 cavalos de potência tipo 

CAT D5K ou similar equipado com 

lamina em aço de alta resistência, de 

dimensões mínimas: comprimento 

Horas 1000 new holand 
R$ 

150,00 
LEANDRO 
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     O pregoeiro inicia as disposições finais informando que a ATA de registro de preços 

estará disponível para assinatura preenchida formalmente conforme modelo do edital e 

preços negociados na fase de lances, e informa para a licitante vencedora para que 

traga o seu certificado digital na hora da assinatura da ATA-SRP para assinatura digital do 

mesmo. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso. o pregoeiro 

adjudicou os itens do certame. Nada mais havendo a tratar, lavrou – se apresente ata 

que vai assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e representante da empresa presente. 

O pregoeiro declarou encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos e 

informa que a empresa vencedora tem três dias para entrega da proposta consolidada. 

 
 
 
 
 
 _____________________________                                             ___________________________ 
  Luiz Henrique Lacerda Lopes                                                      Jetro Silva Pereira  
                Pregoeiro                                                                            Presidente CPL 

    

 

 

 

 

______________________________                                            ________________________________ 

Ramon de Melo Carrera                                                       Erica Cristina Almeida da Silva                                                          

Membro CPL                                                                                Membro CPL 

 

 

 

 

 

____________________________                                     ________________________________ 

          Alex Gonçalves Padilha                                                   A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI 

        Diretor de Dep. de Compras                                               CNPJ: 25.308.401/0001-34 
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LEANDRO DA SILVA SOUZA PESSOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

CNPJ: 33.156.611/0001-82 

3.000mm e altura 1.100 mm, com 

escarificado traseiro. 
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