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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 9/2017-00028 

 
Aos trinta e um 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, reuniram-se 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 9/2017-00015, que tem por objeto a 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 
credenciados conforme as exigências do foram edital: MARCOS DE SOUZA SILVA portador da 
cédula de Identificação nº 6172897 PC/PA e CPF: 002.663.472-40, MARCIO MOTA LEITE 
portador da cédula de Identificação nº4538562 PC/PA e CPF: 755.266.112-72, LEVI PIZZINI 
DOS SANTOS portador da cédula de Identificação nº3387088 PC/PA e CPF: 508.882.852-72. 
EDIMAR IDEISTO DE ALMEIDA portador da cédula de Identificação nº3948356 PC/PA e CPF: 
714.962.892-34. NAIROM GEOVANI RAMOS CORDEIRO portador da cédula de Identificação 
nº3966532 PC/PA e CPF: 526.814.832-04. VALDEMIR MARTINS portador da cédula de 
Identificação 2135636 2º via PC/PA e CPF: 394.713.492-49. IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA 
portador da cédula de Identificação 4397802 PC/PA e CPF: 442.419.172-91. RENATO DA SILVA 
GUIMARÃES portador da cédula de Identificação 5947125 2º via e CPF: 983.666.022-49. 
VALMIRO FERREIRA DA SILVA portador da cédula de Identificação 7406948 e CPF: 
308.409.858-19. ALTAIRES DE OLIVEIRA portador da cédula de Identificação 3059419 PC/PA e 
CPF: 437.875.252-20. MARIA BETANIA LOPES DE LIMA portador da cédula de Identificação 
6109317 PC/PA e CPF: 269.323.503-00. ANTONIO SANTOS DA ROSA portador da cédula de 
Identificação 2135562 SSP/PA e CPF: 256.463.892-91. MARLUCIA DA SILVA GENEROSO 
portador da cédula de Identificação 4011248 PC/PA e CPF: 756.869.612-04. WALAS DE 
OLIVEIRA portador da cédula de Identificação 3218250 SSP/PA e CPF: 611.170.482-68. 
Encerrada a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou aos participantes que entregassem os 
envelopes das propostas. Os licitantes apresentaram suas propostas conforme segue: ROTA 28: 
MARCOS DE SOUZA SILVA apresentou proposta inicial global no valor total de R$ 26.300,00 
(vinte seis mil e trezentos reais). O Pregoeiro abre negociação com o licitante MARCOS DE 
SOUZA SILVA, o mesmo reduz o valor para R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e declara ser 
esta a sua ultima oferta para a rota 28. ROTA 29: VALDEMIR MARTINS apresentou proposta 
inicial global no valor total de R$ 25.350,00 (vinte cinco mil e trezentos e cinqüenta reais). O 
Pregoeiro abre negociação com o licitante VALDEMIR MARTINS o mesmo reduz o valor para R$ 
21.000,00 (vinte e um mil reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para a rota 29.  ROTA 30: 
VALMIRO FERREIRA DA SILVA apresentou proposta inicial global no valor total de R$ 
23.000,00 (vinte e três mil reais). O Pregoeiro abre negociação com o licitante VALMIRO 
FERREIRA DA SILVA o mesmo reduz o valor para R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e declara 
ser esta a sua ultima oferta para a rota 30. ROTA 31: ANTONIO SANTOS DA ROSA apresentou 
proposta inicial global no valor total de R$ 27.500,00 (vinte se sete mil e quinhentos reais). O 
Pregoeiro abre negociação com o licitante ANTONIO SANTOS DA ROSA 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 31. 
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ROTA 32: MARLUCIA DA SILVA GENEROSO apresentou proposta inicial global no valor total 
de R$ 14.250,00 (quatorze mil e duzentos e cinqüenta reais). O Pregoeiro abre negociação com o 
licitante MARLUCIA DA SILVA GENEROSO o mesmo reduz o valor para R$ 12.000,00 (doze mil 
reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para a rota 32. ROTA 33: IVAN DOS SANTOS 
OLIVEIRA apresentou proposta inicial global no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O 
Pregoeiro abre negociação com o licitante IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA, o mesmo reduz o 
valor para R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para a 
rota 33.   ROTA 34: MARCIO MOTA LEITE apresentou proposta inicial global no valor total de 
R$ 24.050,00 (vinte e quatro mil e cinqüenta reais). O Pregoeiro abre negociação com o licitante 
MARCIO MOTA LEITE, o mesmo reduz o valor para R$ 22.800,00 (vinte e dois mil oitocentos 
reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para a rota 34. ROTA 35: RENATO DA SILVA 
GUIMARÃES apresentou proposta inicial global no valor total de R$ 380.360,00 (trinta e oito mil 
e trezentos e sessenta reais). O Pregoeiro abre negociação com o licitante RENATO DA SILVA 
GUIMARÃES, o mesmo reduz o valor para R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e declara ser esta 
a sua ultima oferta para a rota 35. ROTA 36: ALTAIRES DE OLIVEIRA apresentou proposta 
inicial global no valor total de R$ 22.200,00(vinte e dois mil e duzentos reais). O Pregoeiro abre 
negociação com o licitante ALTAIRES DE OLIVEIRA, o mesmo reduz o valor para R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para a rota 36. ROTA 37: LEVI PIZZINI 
DOS SANTOS apresentou proposta inicial global no valor total de R$ 25.500,00(vinte e cinco mil 
e quinhentos reais). O Pregoeiro abre negociação com o licitante LEVI PIZZINI DOS SANTOS, o 
mesmo reduz o valor para R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais) e declara ser esta a sua ultima 
oferta para a rota 37. ROTA 38: WALAS DE OLIVEIRA apresentou proposta inicial global no 
valor total de R$ 41.100,00 (quarenta e um mil e cem reais). O Pregoeiro abre negociação com o 
licitante WALAS DE OLIVEIRA, o mesmo reduz o valor para R$ 39.000,00 (trinta e nove mil 
reais) e declara ser esta a sua ultima oferta para a rota 38. ROTA 39: DESERTO. ROTA 40: 
MARLUCIA DA SILVA GENEROSO apresentou proposta inicial global no valor total de R$ 
18.090,00 (dezoito mil e noventa reais). O Pregoeiro abre negociação com o licitante MARIA 
BETANIA LOPES DE LIMA, o mesmo reduz o valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e 
declara ser esta a sua ultima oferta para a rota 40. ROTA 41: EDIMAR IDEISTO DE ALMEIDA 
apresentou proposta inicial global no valor total de R$ 11.565,00 (onze mil e quinhentos e 
sessenta e cinco reais). O Pregoeiro abre negociação com o licitante EDIMAR IDEISTO DE 
ALMEIDA, o mesmo reduz o valor para R$ 9.000,00 (nove mil reais) e declara ser esta a sua 
ultima oferta para a rota 41. ROTA 42: NAIROM GEOVANI RAMOS CORDEIRO apresentou 
proposta inicial global no valor total de R$ 9.280,00 (nove mil e duzentos e oitenta reais). O 
Pregoeiro abre negociação com o licitante NAIROM GEOVANI RAMOS CORDEIRO, o mesmo 
reduz o valor para R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) e declara ser esta a sua ultima oferta 
para a rota 42. Encerrada a fase de negociação, procedeu-se a análise dos documentos de 
habilitação. Após analise o pregoeiro fez a 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 9/2017-00028. Os licitantes: MARCOS DE SOUZA SILVA - rota 
28, VALDEMIR MARTINS - rota 29, VALMIRO FERREIRA DA SILVA - rota 30, ANTONIO 
SANTOS DA ROSA - rota 31, MARLUCIA DA SILVA GENEROSO - rota 32, IVAN DOS 
SANTOS OLIVEIRA - rota 33, MARCIO MOTA LEITE - rota 34, RENATO DA SILVA 
GUIMARÃES - rota 35, ALTAIRES DE OLIVEIRA - rota 36, LEVI PIZZINI - rota 37, WALAS 
DE OLIVEIRA - rota 38, MARIA BETANIA LOPES DE LIMA - rota 40, EDIMAR IDEISTO DE 
ALMEIDA - rota 41 e NAIROM GEOVANI RAMOS CORDEIRO - rota 42. 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 
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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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