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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO 
PREGÃO PRESENCIAL N 9/2017-00025 

 
 
Aos onze dias do mês de Maio do ano de 2017, às 09:00 horas, no prédio da 
Prefeitura Municipal de Placas/PA, na sala de licitação, o pregoeiro e equipe de 
apoio, designada pela portaria nº 009/2017 de 06 de janeiro de 2017, com os 
seguintes membros: Marcelo Ferreira dos Santos - Pregoeiro, e Equipe de Apoio: 
Jaqueline Moreira de Souza Santos e Roberto Silva. Reuniram–se em sessão Pública, 
para dirigir e analisar o procedimento licitatório Pregão Presencial nº 9/2017-00025, 
que tem por objeto fornecimento de Peças de Veículos e Maquinários leves, médios e 
pesados destinados à Manutenção da Frota da Prefeitura Municipal de Placas e 

Fundos de: Saúde, Meio Ambiente, Educação, Secretaria de Infraestrutura, conforme 
especificações e condições constantes neste Edital e seus Anexos. O Pregoeiro 
apresentou os membros da equipe em seguida solicitou aos presentes que se 
identificassem, foi constatada a presença das seguintes empresas as qual foram 
credenciadas conforme as exigências editalícias: NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 9.398.483/0001-36, endereço Rodovia 
Transamazônica 2500 km 02-Floresta Município de Itaituba – Pará,  representada 
pelo seu Procurador Sr. Carlos Alberto Fernandes dos Santos, brasileiro solteiro, 
residente e domiciliar a Av. rosa passos n° 1350, Bairro Santíssimo, Santarém – Pará, 
portadora da cédula de Identificação nº 2387171 SSP/PA e CPF:178.015.082-20. 
AUTO PEÇAS UNIAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME – CNPJ: 
12.659.089/0001-81, Localizada na Av. Paralela Norte s/n, Bairro Centro –Placas, 
representada pelo seu sócio proprietário o Sr. Jaider Sabino de Souza, brasileiro, 
solteiro, comerciante, residente domiciliar na Rua das Orquídeas, Bairro Boa 
Esperança, portadora da cédula de Identificação nº 11.966.156 SSP/MG e CPF: 
049.577.776-59. Encerrada a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou aos 
participantes que entregassem os envelopes contendo as propostas. Após a análise o 
pregoeiro classifica os proponentes em ordem decrescente conforme segue: LOTE 
01: AUTO PEÇAS UNIAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME apresentou 
proposta inicial no valor total de R$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais). 
NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP apresentou proposta 
inicial no valor total de R$ 289.144,00 (duzentos e oitenta e nove mil cento e 
quarenta e quatro reais). O pregoeiro declara aberta a fase de lances. AUTO PEÇAS 
UNIAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME oferta o lance no valor de R$ 
289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais). A licitante NEGÃO COMERCIO 
DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP desiste da fase de lance por não conter 
preço para o seguinte lote. O pregoeiro tenta entrar em negociação com a licitante 
AUTO PEÇAS UNIAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, a mesma declara 
ser esta sua ultima oferta para o lote 01. LOTE 02: NEGÃO COMERCIO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP apresentou proposta inicial no valor total de R$ 
35.268,24 (trinta e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e vinte quatro 
centavos). O Pregoeiro tenta abrir negociação com a Proponente NEGÃO 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP solicitando redução do valor,a 
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mesma  declara ser esta sua oferta final para o lote 02. LOTE 03: NEGÃO 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP apresentou proposta inicial no 
valor total de R$ 71.213,75 (setenta e um mil duzentos e treze reais e setenta e 
cinco centavos). O Pregoeiro tenta abrir negociação com a Proponente NEGÃO 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP solicitando redução do valor,a 
mesma  declara ser esta sua oferta final para o lote 03. LOTE 04: NEGÃO 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP apresentou proposta inicial no 
valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). O Pregoeiro tenta abrir negociação 
com a Proponente NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP 
solicitando redução do valor,a mesma  declara ser esta sua oferta final para o lote 
04.LOTE 05: NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP 
apresentou proposta inicial no valor total de R$ 8.388,00 (oito mil trezentos e oitenta 
e oito reais). O Pregoeiro tenta abrir negociação com a Proponente NEGÃO 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP solicitando redução do valor,a 
mesma  declara ser esta sua oferta final para o lote 05. LOTE 06: NEGÃO 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP apresentou proposta inicial no 
valor total de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). O Pregoeiro tenta abrir 
negociação com a Proponente NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
– EPP solicitando redução do valor,a mesma  declara ser esta sua oferta final para o 
lote 06. LOTE 07: NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP 
apresentou proposta inicial no valor total de R$ 53.587,00 (cinqüenta e três mil 
quinhentos e oitenta e sete reais). O Pregoeiro tenta abrir negociação com a 
Proponente NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP solicitando 
redução do valor,a mesma  declara ser esta sua oferta final para o lote 07. LOTE 
08: NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP apresentou 
proposta inicial no valor total de R$ 88.373,00 (oitenta e oito mil  trezentos e setenta 
e três reais). O Pregoeiro tenta abrir negociação com a Proponente NEGÃO 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP solicitando redução do valor,a 
mesma  declara ser esta sua oferta final para o lote 08. LOTE 09: NEGÃO 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP apresentou proposta inicial no 
valor total de R$ 123.509,00 (cento e vinte e três mil  quinhentos e nove reais). O 
Pregoeiro abre negociação com a Proponente NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS LTDA – EPP solicitando redução do valor a mesma reduz o valor para 
R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) declarando ser esta sua oferta final para o 
lote 09. LOTE 10: NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP 
apresentou proposta inicial no valor total de R$ 392.369,00 (trezentos e noventa e 
dois mil  trezentos e sessenta e nove reais). O Pregoeiro abre negociação com a 
Proponente NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP solicitando 
redução do valor a mesma reduz o valor para R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e 
nove mil reais) declarando ser esta sua oferta final para o lote 10. LOTE 11: 
NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP apresentou proposta 
inicial no valor total de R$ 63.240,00 (sessenta e três mil  duzentos e quarenta 
reais). O Pregoeiro abre negociação com a Proponente NEGÃO COMERCIO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP solicitando redução do valor a mesma reduz o 
valor para R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) declarando ser esta sua oferta 
final para o lote 11.LOTE 12: NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
– EPP apresentou proposta inicial no valor total de R$ 38.134,00 (trinta e oito mil  
cento e trinta e quatro reais). O Pregoeiro tenta abrir negociação com a Proponente 
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NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP solicitando redução do 
valor a mesma declara ser esta sua oferta final para o lote 12.LOTE 13: NEGÃO 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP apresentou proposta inicial no 
valor total de R$ 225.712,63 (duzentos e vinte e cinco mil setecentos e doze reais e 
sessenta e três centavos). O Pregoeiro tenta abrir negociação com a Proponente 
NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP solicitando redução do 
valor a mesma declara ser esta sua oferta final para o lote 13.  Finalizada a fase de 
lances e após analise, o pregoeiro fez a aceitabilidade da proposta das licitantes 
classificadas. Em seguida procedeu-se à abertura dos envelopes “B” contento os 
documentos de habilitação. O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio fez a 
análise dos documentos de habilitação e verificou que as empresas apresentaram 
todos os documentos de habilitação de acordo com o instrumento convocatório. O 
Pregoeiro declarou vencedor do PREGÃO PRESENCIAL N.º 9/2017-00025, as 
empresas  AUTO PEÇAS UNIAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME  no lote 
nº 01  totalizando no valor de R$ 289.144,00 (duzentos e oitenta e nove mil 
cento e quarenta e quatro reais)e NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA,nos os lotes nº 02 ao 13 totalizando no valor de R$ 952.576,62 (novecentos e 
cinqüenta e dois mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) O 
Pregoeiro informa que as empresas tem o prazo de até 24 horas, para apresentar a 
planilha definitiva de preços.Todos os documentos foram rubricados pelos presentes 
na sessão.  Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada 
por todos os presentes. 
 
 
 
 

 

MARCELO F. DOS SANTOS     JAQUELINE M. DE S. SANTOS             ROBERTO SILVA 

       PREGOEIRO                          EQUIPE DE APOIO                      EQUIPO DE APOIO 
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