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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 9/2017-00034 

 

Aos três dias do mês de Outubro do ano de 2017, às 09:00 horas, no prédio da 
Prefeitura Municipal de Placas/PA, na sala de licitação, reuniram-se o pregoeiro e equipe 
de apoio, designada pela portaria nº 048/2017 de 19 de Setembro de 2017, com os 
seguintes membros: Marcelo Ferreira dos Santos - Pregoeiro, e Equipe de Apoio: Cleidiane 

da Silva Mota e Santiney Pereira Campos. Reuniram–se em sessão Pública, para dirigir e 
analisar o procedimento licitatório Pregão Presencial nº 9/2017-00034, que tem por objeto 
contratação de empresa ou autônomo para prestação de serviços de transporte de alunos 
das redes Municipal e Estadual de ensino do Município de Placas, de acordo com as 
ROTAS DOS ITENS constantes do Anexo I, e demais características constantes do 
PROJETO BÁSICO do Anexo II deste Edital. O Pregoeiro apresentou os membros da 
equipe, em seguida solicitou aos presentes que se identificassem, entregando os 
envelopes de credenciamento. Foi constatada a presença dos seguintes participantes que 
foram credenciados conforme as exigências do edital: ADENILSON APARECIDO DOS 

SANTOS, portador da cédula de Identificação nº 7912969 PC/PA e CPF: 458.838.151-20, 
residente e domiciliado na rua paralela sul s/n – Centro Município de Placas. OSMAR ANTONIO 
BIRNFELD, portador da cédula de Identificação nº3446088 SSP/PR e CPF: 299.282.732-00, 
residente domiciliado na Rodovia Transamazônica km 245 Tv. 60 – Placas –Pa. MOACIR 
BULHÕES DE ARCANJO, portador da cédula de Identificação nº 3948458 PC/PA e CPF: 
843.564.992-04, residente e domiciliado na Rua Bela Vista nº 21 Bairro Alto Pará –Placas –Pará. 
DAMIÃO PEREIRA VIEIRA, portador da cédula de Identificação nº 3672713 PC/PA e CPF: 
639.639.252-91, residente domiciliado na Rua 14, s/n Bairro – Boa Esperança – Placas/Pará. . 
Encerrada a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou aos participantes que entregassem os 
envelopes das propostas. Os licitantes apresentaram suas propostas conforme segue: ROTA 42: 
ADENILSON APARECIDO DOS SANTOS apresentou proposta inicial global no valor total de R$ 
20.200,00 (vinte mil e duzentos reais). O Pregoeiro abre negociação com o licitante ADENILSON 
APARECIDO DOS SANTOS, o mesmo reduz o valor para R$ 18.663,00 (dezoito mil seiscentos e 
sessenta e três reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para a rota 42. ROTA 43  MOACIR 
BULHÕES DE ARCANJO,  apresentou proposta inicial global no valor total de R$ 12.600,00 (doze 
mil e seiscentos reais). O Pregoeiro abre negociação com o licitante MOACIR BULHÕES DE 
ARCANJO o mesmo reduz o valor para R$ 11.598,00 (onze mil e quinhentos e noventa e oito 
reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para a rota 43. ROTA 44: OSMAR ANTONIO 
BIRNFELD apresentou proposta inicial global no valor total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e 
duzentos reais). O Pregoeiro abre negociação com o licitante OSMAR ANTONIO BIRNFELD o 
mesmo reduz o valor para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e declara ser esta a sua ultima oferta 
para a rota 44. ROTA 45: ADENILSON APARECIDO DOS SANTOS apresentou proposta inicial 
global no valor total de R$ 26.500,00 (vinte seis mil e quinhentos reais). O Pregoeiro abre 
negociação com o licitante ADENILSON APARECIDO DOS SANTOS o mesmo reduz o valor 
para R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para a rota 45. 
ROTA 46  DAMIÃO PEREIRA VIEIRA apresentou proposta inicial global no valor total de R$ 
22.250,00 (vinte dois mil duzentos e cinquenta reais). O Pregoeiro abre negociação com o licitante 
DAMIÃO PEREIRA VIEIRA o mesmo reduz o valor para R$ 19.998,00 (dezenove mil novecentos 
e noventa e oito reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para a rota 46.  Encerrada a fase de 
negociação, procedeu-se a análise dos documentos de habilitação. Após analise o pregoeiro fez a 
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aceitabilidade da proposta dos licitantes classificadas. Procedeu-se à abertura do envelope “B” 
contento os documentos de habilitação dos licitantes. O pregoeiro após análise dos documentos de 
habilitação feita juntamente com a equipe de apoio, verificaram que os mesmo apresentaram os 
documentos de habilitação de acordo com o instrumento convocatório, estando às mesmas 
habilitadas no processo e declarou vencedoras do PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2017-00034. 
Os licitantes: ADENILSON APARECIDO DOS SANTOS com as rotas 42-45, 

„ 
 MOACIR BULHÕES DE ARCANJO rota – 43 OSMAR ANTONIO BIRNFELD rota – 44, 

DAMIÃO PEREIRA VIEIRA rota – 46. O pregoeiro pergunta aos licitantes presentes se tem 
interesse de interpor recurso quanto ao julgamento dos documentos de credenciamento, proposta 
e habilitação e as mesmas afirmaram que não. Os vencedores deverão apresentar proposta 
consolidada em 5(cinco) dias úteis nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai 
assinada por todos os presentes. 
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