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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

N.007/2019/FMS/SRP/PP 

Às nove horas do dia dois de abril de dois mil e dezenove, na sala de Sessão da 
- Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá, reuniram - se o pregoeiro Luiz 

Henrique Lacerda Lopes e os membros Jetro Silva Pereira, Valdelucas Rego da Silva e 
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 Veículo, Carro de passeio 4 (quatro) portas, para atender 
as necessidades do Fundo Municipal de Saúde 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 uma retirada de edital sendo a empresa: R L DE 
FARIAS EIRELI - PP CNPJ: 19.426.365/0001-00, 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. 
Apresentou credenciamento para a licitação somente a licitante abaixo relacionada, 
com seus respectivos representantes: R L DE FARIAS EIRELI - PP CNPJ: 
19.426.365/0001-00, tendo como seu representante o Sr''. Viiza Maria Cruz da Silva 
CPF: 636.345.112-49, f icando 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 aabertura habilitada a proposta. O pregoeiro analisa a proposta e inicia a fase 
de lance f icando da seguinte forma: item 01 no vaior de R$ 48.000,00 para a empresa 

^ R L DE FARIAS EIRELI - PP CNPJ: 19.426.365/0001-00, depois de negociado o 
primeiro item o pregoeiro solicita ao participante o envelope il 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, Ficando os 
itens negociados conforme a tabela abaixe. 

DESCRIMINAÇÃO 
VEÍCULO DE PASSEIO -
Veículo de fabricação 

nacional, OKM, 4 portas, 
flex (gasolina/etanol), 

ano/modelo não inferior 
a 2018/2019, cor sólida, 

capac idade para 05 
(cinco) pessoas; Sistema 

de freios ABS, EBD; Ar 

jQUANT 
UMD ! ivAiN 

UN 
D 

QUANT VALOR UNITÁRIO 
VENC. 

48.000,00 

MARCA 

CHEVROLET 

EMPRESA 
VENCEDORA 

R L DE FARIAS 
EiRELI 
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condicionado; Direção 
Hidráulica ou Elétrica; 
Transmissão manual; 

Trava elétrica nas portas; 
Vidro elétrico nas portas 

dianteiras; banco traseiro 
rebatível; com todos os 

acessórios de segurança 
exigidos pelo GONTRAN 

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 o 

presença de íodoá elinformía qi^e a empresa vencedora tem três dias para entrega da 

proposta conso/daí 

'Xjlçíelycas Regtidsi Silva 
Membro 

Luciele Moura da Silva 
Membro 
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