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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

N.004/2018/PMNEP/SRP/PP 

  

Às nove horas e dez minutos do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil 

e dezoito, na Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá, reuniram 

– se o pregoeiro Wilson P. Moura Filho e o membro e os membros Luiz 

Henrique Lacerda Lopes, Rodrigo Braga e Silva e o Valdelucas Rego 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 de serviços e aquisição de peças dos veículos leves, 

pesados, maquinas e motocicletas da Prefeitura e Secretarias do 

Município de Nova Esperança do Piriá/PA. O pregoeiro iniciou a sessão 

esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os aspectos legais, 

informa que tivemos três retiradas de edital sendo das empresas Adriana 

A. da Silva-ME CNPJ: 11.385.461/0001-46, Pinarius Construções e Produtos 

Eireli CNPJ: 10.955.810/0001-55 e a R Pereira Pessoa Comercio de Auto-

Peças CNPJ: 06.913.213/0001-90. Imediatamente o pregoeiro solicitou ao 

representante da proponente que se identificasse através do 

credenciamento, munido de sua carta de credenciamento e ou procuração e 

no caso de sócio proprietário da empresa a cédula de identidade para 

efeito de comprovação. Apresentou credenciamento para a licitação o 

licitante abaixo relacionado, com seu respectivo representante: Adriana 

A. da Silva-ME CNPJ: 11.385.461/0001-46 tendo como sua representante a 

Sr.ª Adriana Araujo da Silva CPF: 612.412.702-44, ficando assim a 

representante credenciada no certame. Após o credenciamento, o pregoeiro 

solicita ao participante o envelope de proposta de preço, após abre – se 

o envelope de proposta de preço, todos rubricam, confere após a abertura 

habilita a proposta. O pregoeiro analisa a proposta e inicia a fase de 

negociação ficando da seguinte forma: item 01  no valor R$ 75,00 para a 

empresa Adriana A. da Silva-ME CNPJ: 11.385.461/0001-46, depois do 

primeiro item para a mesma o pregoeiro solicita o seu envelope II de  

documentações, depois de minuciosa analise pelo pregoeiro e equipe de 

apoio e participantes aqui presentes, a empresas foi HABILITADA estando 

de pleno acordo com Edital, dando seguimento ao certame ficando o item 

02 no valor de R$ 65,00, item 03 no valor de R$ 90,00, item 04 no valor 
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de R$ 75,00, item 05 no valor de R$ 55,00, item 06 no valor de R$ 90,00, 

item 07 no valor de R$ 95,00, item 08 no valor de R$ 50,00, item 09 no 

valor de R$ 50,00, item 10 com desconto de 12%, item 11 com desconto de 

11%, item 12 com desconto de 12%, item 13 com desconto de 10%, item 14 

com desconto de 15%, item 15 com desconto de 8%, item 16 com desconto de 

11%, item 17 com desconto de 8%, item 18 com desconto de 12%, item 19 

com desconto de 8%, item 20 com desconto de 11%, item 21 com desconto de 

12%, item 22 com desconto de 11%, item 23 com desconto de 12%, item 24 

com desconto de 11%, item 25 com desconto de 10%, item 26 com desconto 

de 10%, findando assim a fase de negociação estando os preços propostos 

todos de acordo com preço médio. 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 

aqui fixados e informa para o licitante vencedor 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, ao pregoeiro adjudicou os itens do certame. Nada mais 

havendo a tratar, lavrou – se a presente 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. 

 

 

 

Wilson P. de Moura Filho     Luiz Henrique Lacerda Lopes 

Pregoeiro                    Membro e Presidente da CPL 

 

 

 
 

Valdelucas Rego da Silva     Rodrigo Braga e Silva 

Membro                       Membro 

 

 

 

 

Adriana A. da Silva-ME 

CNPJ: 11.385.461/0001-46 

Empresa 
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