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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

N.025/2018/FMS/SRP/PP 

  

Às quinze horas do dia vinte e três de julho de dois mil e 

dezoito, na sala de Sessão da Prefeitura Municipal de Nova 

Esperança do Piriá, reuniram – se o pregoeiro Wilson P. Moura 

Filho e os membros Jetro Silva Pereira, Luciele Moura da Silva 

para recebimento e abertura dos envelopes contendo as proposta 

de preços e documentação, cujo objeto é a Contratação de pessoa 

jurídica para aquisição de Ambulância tipo furgão 0km para 

simples remoção a fim de atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Nova Esperança do Piriá/PA, o membro Sr. 

Rodrigo Braga e Silva se encontra de férias. O pregoeiro iniciou 

a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os 

aspectos legais, informa que tivemos apenas uma retirada de 

edital sendo da empresa R L de Farias CNPJ: 19.426.365/0001-00. 

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: R L de Farias CNPJ: 19.426.365/0001-00 tendo como 

seu representante o Sr. Roberto Lima de Farias CPF: 019.883.764-

08, 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 

preço, todos rubricam, confere após a abertura e habilita a 

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

negociação, a empresa compareceu com uma proposta de R$ 

170.000,00 a unidade da ambulância, o pregoeiro junto com a 

comissão de licitação observando que a mesma está no mesmo valor 
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de referência da emenda parlamentar contemplada e atende 

plenamente todos requisitos descriminados da emenda, decide por 

fechar com a empresa no mesmo valor apresentado passando assim 

para fase de habilitação solicitando a empresa o envelope II de 

habilitação, depois de minuciosa análise pelo pregoeiro e equipe 

de apoio fica a empresa HABILITADA estando ela de pleno acordo 

com Edital. 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 

preço aqui fixado e informa para a licitante vencedora 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 o item 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       Jetro Silva Pereira 

Pregoeiro                      Membro 

 

 

 

 

Luciele Moura da Silva         R L de Farias  

Membro                         CNPJ: 19.426.365/0001-00 

                                

 

 


		2018-07-30T19:39:46-0300




