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PREGÃO PRESENCIAL  Nº 016/2017 

ATA DE ABERTURA 

 

Às 10:30 horas do dia 06 de JUNHO de 2017, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-

PA, reuniu-se a Comissão de Pregão, fizeram-se presentes a Pregoeira e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo 

assinados, nomeados pela Portaria nº 140/2017  de 06 de Fevereiro de 2017 e 012/2017 de 09 de Janeiro de 2017 e 

425/2017 de 10 de abril de 2017, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão Presencial  n.º 016/2017,  

menor preço por item, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS SEM MOTORISTA,(itens fracassados no certame anterior) PARA SEREM 

ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS PELO FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DESTE 

MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, de acordo com as condições 

do Edital do Pregão respectivo. No Horário definido no Edital (10:30 horas) a pregoeira deu como aberta a Sessão 

Pública de realização do Pregão, onde foram credenciadas as seguintes empresas: CAMPOS & REIS LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ Nº 17.500.702/0001-37, neste ato representada pelo Sr JOÃO DIAS CANGUSSU. , portador do CPF 

048.965.722-20. A Pregoeira deu início a abertura da sessão, fazendo a abertura do envelope proposta, onde tudo estava 

de acordo com Edital, passando para fase de lances conforme segue: 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM 
MOTORISTA,(itens fracassados no certame anterior) PARA SEREM ULTILIZADOS 
NOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO 

 

ITEM QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO 

1.  2 unid veículo tipo caminhonete, cabine dupla 04 portas, motorização 
mínima 2.4 litros diesel, ano/modelo não inferior a 2012, cor 
branca, capacidade 05 lugares incluindo motorista, cambio 
manual ou automático de 05 marchas a frente e 01 ré, ar 
condicionado, direção hidráulica, cinto de segurança traseiro de 
3 pontos, espelho retrovisor interno, tração 4x4, travas de 
segurança nas portas traseiras, equipamento de uso obrigatório.  

2.  1 unid veículo automotor tipo vans, para transporte de passageiros, 
ano/modelo de fabricação não inferior a 2012, diesel, capac 15 
pessoas, motorização min 2100 cilindradas, potencia min 125 
cv, tração traseira, direção hidráulica, com ar condicionado, com 
duto central, teto auto, desembaçador de vidro traseiro, vidro 
elétrico, trava elétrica, retrovisores externos elétricos, freios abs, 
farol de neblina e equipamento de uso obrigatório.  

 

ITEM 01 

PROPONENTE Valor Inicial 1ª Rodada 2ª Rodada 3ª Rodada VENCEDOR 

CAMPOS & REIS LTDA-ME R$340,00 R$340,00 R$ R$ R$340,00 
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   ITEM 02 

PROPONENTE Valor Inicial 1ª Rodada 2ª Rodada 3ª Rodada VENCEDOR 

CAMPOS & REIS LTDA-ME R$380,00 R$ R$ R$ R$380,00 
 

    

 

Após os licitantes convocados para darem lances dentro do valor estimado, foi aberto aberto o envelope de nº 2 

Habilitação,   A Pregoeira informou aos participantes que o prazo para entrega da PROPOSTA REALINHA será de 48 

(quarenta e oito  horas após o final da sessão. Da análise das propostas constatou-se atendimento ao exigido no edital. 

Fica precluso o direito a recurso, nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei 10.520/02. Concluídos os procedimentos 

relativos ao Pregão Presencial nº 016/2017 , as empresas  encontras-se devidamente habilitadas. Concluídos os serviços 

contatou-se que:1) a proposta da empresa vencedora satisfaz às exigências do edital quanto aos itens habilitados; 2) a 

empresa vencedora encontram-se devidamente habilitadas quanto à documentação exigida; 3) os preços ofertados estão 

dentro do levantamento de preços estabelecidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição do Araguaia-

PA; 4) não houve manifestação expressa de interposição de recurso; adjudico os itens às empresas supra indicadas, 

conforme proposta, obedecendo ao valor final ofertado. Nada mais havendo, foi lavrada esta Ata, que será encaminhada 

ao departamento juridico para analise juridica e posteriormente à autoridade superior, para homologação e adjudicação. 

obedecendo ao valor final ofertado. Nada mais havendo, foi lavrada esta Ata, que será encaminhada ao departamento 

juridico para analise juridica e posteriormente à autoridade superior, para homologação e adjudicação. 
 

   

 

 

HELOISA MENDES  SOUSA FRANCISCO 

Pregoeira Oficial 

 

 

CAMILA GONÇALVES                                                                                    NAYLLA AUGUSTO GAMA 

           Equipe de Apoio                                                                           Equipe de Apoio 
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