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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP N.º 004/2017, QUE TEM COMO OBJETO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA, 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SECRETARIAS 

DESTE MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PARÁ, POR UM PERÍODO 

DE 12 (DOZE) MESES. 

Às onze horas, do dia dois de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se 

no Prédio da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, a Comissão Permanente de 

Licitação - CPL, nomeada pela Portaria n.º 285/2017, de 18/04/2017, para 

abertura e julgamento do Pregão Presencial SRP n.º 004/2017, que tem como 

objeto a contratação de empresa especializada para o serviço de locação de 

veículos e máquinas, destinado  a atender as necessidades da Prefeitura, 

secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 

Municipal de Assistência Social e demais Secretarias deste Município de 

Santarém Novo/Pa, por um período de 12 (doze) meses. Aberta a sessão pelo Sra. 

Pregoeira, verificou-se o comparecimento das seguintes empresas: P & C BRASIL 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP e M. G. DO ROSÁRIO-ME A Sra. Pregoeira argumentou 

as empresas sobre a necessidade de autenticação de algum documento apresentado 

em cópia simples, sendo que as mesmas assim o fizeram. Em seguida, foi 

solicitado os envelopes de credenciamento, proposta financeira e habilitação 

das licitantes presentes. No que tange ao credenciamento, verificou-se que as 

empresas estavam de acordo com o que rege o edital. Sendo assim, foi aberto o 

envelope de proposta financeira das licitantes, sendo analisado pela Pregoeira 

e equipe de apoio, onde constatou-se que as mesmas estavam de acordo com o que 

rege o edital. Em ato contínuo, seguiu-se para a fase de ofertas e lances 

verbais, sendo que o último valor ofertado foi devidamente lançado no mapa 

comparativo de preços que vai anexo a esta ata.    Em seguida, seguiu-se para 

a fase de abertura dos envelopes de habilitação, repassando-se para os vistos 

de todos os presentes. Após a análise dos documentos apresentados, a Sra. 

Pregoeira verificou que na documentação da licitante M. G. DO ROSÁRIO-ME 

estava ausente suas certidões fiscais, sendo, portanto, considerada 

inabilitada no certame, onde a mesma alegou por ser considerada “microempresa” 

está beneficiada pela Lei Complementar 123/2006 para sanar tais pendências. 

Sendo assim seria concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação 

de novas certidões, mais a mesma também não havia no rol de seus documentos a 

Certidão de Adimplência com o município, solicitado no instrumento 

convocatório desta licitação, ficando, portanto, inabilitada no certame. Ao 

que tange aos documentos de habilitação da licitante P & C BRASIL COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA-EPP os mesmos estavam de acordo com as exigências editalícias. A 

Sra. Pregoeira argumentou-se aos licitantes sobre a possibilidade de interpor 

recurso sendo declinado tal decisão por todos os presentes.   Sendo assim, a 

Sra. Pregoeira adjudicou os itens a seguinte licitante: P & C BRASIL COMÉRCIO 
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E SERVIÇOS LTDA-EPP para os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 ,11, 

12, 13 e 14. Seguiu-se com o processo para a devida homologação da Sr. 

Prefeito Municipal. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que 

vai assinada por todos os membros presentes nesta sessão. 

 

 

 

Edielma Ramos Canto                                      Lillian Witte N. de Oliveira                                                           

Pregoeira                                                             Equipe de Apoio                                                      

 

 

Annyelle Patricia M. Dantas                                  Aldineia de Souza e Souza 

Suplente                                                                      Suplente            

 

 

P & C BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP                   M. G. DO ROSÁRIO-ME 

Representante: Ramon Kalil Marques Monteiro         Representante: Mizael Gonçalves do 

Rosário  CNPJ: 22.473.510/0001-19                         CNPJ: 17.890.616/0001-88 

  

 



1 2 3 4 5 6 7

ITEM DESCRIÇÃO QT V. REF P & C BRASIL
M.G DO 

ROSÁRIO

1
Locação de veículo tipo passeio em perfeito estado de

funcionamento, 04 portas laterais, ar condicionado, bi

combustível, disponibilidade total ao municipio

3

4.553,00R$          

2.500,00R$               2.650,00R$             

2
Locação de veículo tipo pick-up em perfeito estado de

conservação, 02 portas lateriais, ar condicionado, bi

combustível, disponibilidade total ao municipio

1

9.866,66R$          

4.000,00R$               6.500,00R$             

3
Locação de veículo tipo caçamba truck em perfeito estado

de funcionamento, combustível à diesel, disponibilidade de

segunda à sexta, das 07:00 às 18:00 horas

2

12.766,00R$        

6.000,00R$               7.200,00R$             

4

Locação de veículo tipo pá mecânica em perfeito estado

de funcionamento, movido à diesel, volume da caçamba

1,8 m3 com dentes, disponibilidade aproximada de 100

(cem) horas de serviços mensais

1

21.000,00R$        

10.000,00R$             14.000,00R$           

5

Locação de veículo tipo retroescavadeira em perfeito

estado de funcionamento, movido à diesel, volume da

caçamba 1,8 m3 com dentes, disponibilidade aproximada

de 100 (cem) horas de serviços mensais

1

18.666,00R$        

10.000,00R$             14.000,00R$           

6
Locação de veículo tipo trator de esteira em perfeito

estado de funcionamento, movido à diesel, disponibilidade

aproximada de 100 (cem) horas de serviços mensais

1

10.200,00R$        

5.000,00R$               7.000,00R$             

7
Locação de veículo tipo trator de roda em perfeito estado

de funcionamento, movido à diesel, disponibilidade

aproximada de 100 (cem) horas de serviços mensais

1

16.000,00R$        

7.500,00R$               8.000,00R$             

8

Locação de veículo tipo rolocompressor em perfeito estado

de funcionamento, movido à diesel, volume da caçamba

1,8 m3 com dentes, disponibilidade aproximada de 100

(cem) horas de serviços mensais

1

10.000,00R$        

500,00R$                  580,00R$                

9

Locação de veículo tipo “Ônibus

em perfeito estado de funcionamento com mínimo de

44(quarenta e quatro) passageiros sentados, com

quilometragem livre, documentação exigivel pra dentro e

fora do município movido à disel disponibilidade total ao

municipio

6 15.000,00R$        8.000,00R$               8.300,00R$             

10

Locação de veículo tipo “Ônibus

em perfeito estado de funcionamento com mínimo de

44(quarenta e quatro) passageiros sentados, com

quilometragem livre, documentação exigivel pra dentro e

fora do município movido à disel disponibilidade de

segunda a domingo das 07:00 às 18:00 horas (DIÁRIA)

2

2.300,00R$          

1.000,00R$               1.280,00R$             
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ITEM DESCRIÇÃO QT V. REF P & C BRASIL
M.G DO 

ROSÁRIO

11
Locação de veículo tipo furgão em perfeito estado de

funcionamento, capacidade para 15 (quinze) lugares,

movido à diesel, disponibilidade de total ao municipio

4

13.000,00R$        

9.000,00R$               9.550,00R$             

12

Locação de veículo tipo furgão em perfeito estado de

funcionamento, capacidade para 15 (quinze) lugares,

movido à diesel, disponibilidade de segunda a domingo

(DIÁRIA)

2

2.200,00R$          

1.000,00R$               1.280,00R$             

13
Locação de veículo tipo kombi em perfeito estado de

funcionamento, capacidade para 09 (nove) lugares, movido

à diesel, disponibilidade total ao munucipio

3

6.000,00R$          

4.000,00R$               4.890,00R$             

14
Locação de veículo tipo caminhão tipo girico, em perfeito

estado de funcionamento,movido à diesel, disponibilidade

total ao município

3

8.000,00R$          

6.000,00R$               6.150,00R$             

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44


		2017-06-02T14:27:22-0300
	EDIELMA RAMOS CANTO:64514234249




