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                               ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO  
                         REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00029. 

 

Aos três dias do mês de Julho 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 9/2017-00029, que tem por objeto o 
fornecimento de peças de maquinas pesadas e veículos e leves, médios e pesados 
destinados à manutenção da frota da Prefeitura Municipal de Placas e alugados e Fundos 
de: Saúde, Meio Ambiente, Educação, Secretaria de Infraestrutura. O Pregoeiro 
apresentou os membros da equipe, em seguida solicitou as Empresas presentes que se 
identificassem, entregando o credenciamento. Foi constatada a presença das seguintes 
empresas: NEGÃO AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 
CNPJ: 24.333.899/0001-22, endereço Rodovia Transamazônica 81 B Bela Vista, 
Município de Itaituba – Pará, representada pelo seu Procurador Sr. Cássio Trindade Maciel, 
brasileiro solteiro, residente e domiciliar a 6º travessa nº 2007, Bairro Jardim das Araras, 
Itaituba- Pa, portadora da cédula de Identificação nº 6564852 PC/PA e CPF:011.315.002-
45. J. B. A. VIEIRA – ME- CNPJ: 07.146.706/0001-05, com sede na Rodovia 
transamazônica s/n – Bairro Floresta- Itaituba/PA, representada pelo seu representante 
legal o Sr. Bruno Resende do Nascimento, brasileiro, solteiro, portadora da cédula de 
Identificação nº 4811644 SSP/PA e CPF:887.453.762-04, residente domiciliado na 9º rua 
da Liberdade - Itaituba/PA. D FIGUEIRA PINTO COMERCIO EIRELLI – ME - CNPJ: 
23.086.205/0001-37, ENDEREÇO: Rod. Transamazônica Km3 ,Bairro Nova Itaituba 
nº3902. Representada pelo seu proprietário o Sr. DIEGO FIGUEIRA PINTO, brasileiro 
solteiro, portadora da cédula de Identificação nº 5325320 PCII-PA e CPF: 530.500.702-00, 
Residente Domiciliado na Av. Nova de Santana nº 311 Comercio, ITAITUBA – PA.  Após 
análise, verificou que as empresas acima se encontram aptas ao credenciamento e as 
mesmas ficam credenciadas conforme exigências editalícias. Em seguida o pregoeiro 
solicita o envelope “A” contendo a proposta de preço, após a análise o pregoeiro inicia 
fase de lances conforme segue: LOTE 01: D FIGUEIRA PINTO COMERCIO EIRELLI – 
ME apresentou proposta inicial no valor total de R$ 162.608,40 (cento e sessenta e dois 
mil seiscentos e oito reais e quarenta centavos), J. B. A. VIEIRA – ME apresentou 
proposta inicial no valor total de R$ 154.068,00 (cento e cinqüenta e quatro mil e sessenta 
e oito reais). A licitante D FIGUEIRA PINTO COMERCIO EIRELLI – ME reduz o valor 
para R$ 153.000,00 (cento e cinqüenta e três mil reais). A licitante J. B. A. VIEIRA – ME 
declina após oferta o valor R$ 152.000,00 (cento e cinqüenta e dois mil reais). A 
proponente D FIGUEIRA PINTO COMERCIO EIRELLI – ME, reduz o valor para R$ 
151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais) sendo esta a sua ultima oferta final para o 
lote 01. LOTE 02: D FIGUEIRA PINTO COMERCIO EIRELLI – ME apresentou 
proposta inicial no valor total de R$ 104.526,45 (cento e quatro mil  quinhentos e vinte e 
seis reais e quarenta e cinco centavos), J. B. A. VIEIRA – ME, apresentou proposta 
inicial no valor total de R$102.042,90 (cento e dois mil e quarenta e dois reais e noventa 
centavos). O pregoeiro inicia fase de lance com a licitante D FIGUEIRA PINTO 
COMERCIO EIRELLI – ME que reduz o valor para R$ 101.500,00 (cento e um mil e 
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quinhentos reais). A licitante J. B. A. VIEIRA – ME declina por não conter preço para o 
lote. D FIGUEIRA PINTO COMERCIO EIRELLI – ME declara ser esta sua ultima oferta 
final para o lote item 02. LOTE 03: D FIGUEIRA PINTO COMERCIO EIRELLI – ME 
apresentou proposta inicial no valor total de R$ 187.626,86 (cento e oitenta e sete mil 
seiscentos e vinte seis reais e oitenta e seis centavos) J .B. A. VIEIRA – ME  , 
apresentou proposta inicial no valor total de R$ 185.605,20 (cento e oitenta e cinco mil 
seiscentos e cinco reais e vinte centavos). O pregoeiro inicia fase de lance com a licitante 
D FIGUEIRA PINTO COMERCIO EIRELLI – ME reduz o valor para  R$ 178.000,00( 
cento e setenta e oito mil reais). A licitante J. B. A. VIEIRA – ME declina apos reduzir o 
valor para R$ 175.000,00 (cento e setenta e  cinco mil reais). D FIGUEIRA PINTO 
COMERCIO EIRELLI – ME oferta o valor R$ 174.000,00 (sento e setenta e quatro mil 
reais)  declarando ser esta sua ultima oferta final para o lote 03. LOTE 04: D FIGUEIRA 
PINTO COMERCIO EIRELLI – ME apresentou proposta inicial no valor total de R$ 
185.107,12 (cento e oitenta e cinco mil cento e sete reais e doze centavos), J .B. A. 
VIEIRA – ME  , apresentou proposta inicial no valor total de R$ 147.479,40(cento e 
quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos). O 
pregoeiro inicia fase de lance com a licitante D FIGUEIRA PINTO COMERCIO EIRELLI 
– ME desiste do lote por erro na formulação da proposta. O pregoeiro entra em 
negociação com a licitante J .B. A. VIEIRA – ME  que reduz o valor para R$ 144.000,00 
(cento e quarenta e quatro mil reais). Declarando ser esta a sua ultima oferta para o lote 
04. ITEM 05: D FIGUEIRA PINTO COMERCIO EIRELLI – ME apresentou proposta 
inicial no valor total de R$ 159.946,08 (cento e cinqüenta e nove mil novecentos e 
quarenta e seis reais e oito centavos) J .B. A. VIEIRA – ME, apresentou proposta inicial 
no valor total de R$ 157.331,70(cento e cinqüenta e sete mil trezentos e trinta e um reais 
e setenta centavos). O pregoeiro inicia fase de lance com a licitante D FIGUEIRA PINTO 
COMERCIO EIRELLI – ME a mesma declina por não conter lance para o seguinte lote. 
O pregoeiro tenta negociar com a licitante J .B. A. VIEIRA – ME, declarando ser esta sua 
ultima oferta para o lote 05. ITEM 06: D FIGUEIRA PINTO COMERCIO EIRELLI – 
ME apresentou proposta inicial no valor total de R$ 64.188,80 (sessenta e quatro mil 
cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos), J .B. A. VIEIRA – ME  , apresentou 
proposta inicial no valor total de R$ 61.212,60 (sessenta e um mil duzentos e doze reais e 
sessenta centavos). O pregoeiro inicia fase de lance com a licitante D FIGUEIRA PINTO 
COMERCIO EIRELLI – ME que desiste após reduzir o valor para R$ 58.000,00 
(cinqüenta e oito mil reais). A licitante J .B. A. VIEIRA – ME  reduz o valor para R$ 
57.500,00 (cinqüenta e sete mil e quinhentos reais) declarando ser esta sua ultima oferta 
para o lote 06. ITEM 07: NEGÃO AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA, apresentou proposta inicial no valor total de R$ 175.657,30 (cento e setenta e 
cinco mil e seiscentos e cinqüenta e sete reais e trinta centavos) J .B. A. VIEIRA – ME, 
apresentou proposta inicial no valor total de R$ 172.683,00 (cento e setenta e dois  mil 
seiscentos e oitenta e três reais). O pregoeiro inicia fase de lance com a licitante NEGÃO 
AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, declina por não conter 
lance para o seguinte lote. O pregoeiro tenta negociar com a licitante J .B. A. VIEIRA – 
ME, a mesma declara ser esta sua ultima oferta para o lote 07. ITEM 08: J .B. A. 
VIEIRA – ME, apresentou proposta inicial no valor total de R$ 40.293,90 (quarenta mil 
duzentos e noventa e três reais e noventa centavos) NEGÃO AUTO CENTER 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, apresentou proposta inicial no valor total de 
R$ 37.464,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais). O pregoeiro 
inicia fase de lance com a licitante J .B. A. VIEIRA – ME, declina por não conter lance 
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para o seguinte lote. O pregoeiro tenta negociar com a licitante NEGÃO AUTO CENTER 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, a mesma declara ser esta sua ultima oferta 
para o lote 08. ITEM 09: J .B. A. VIEIRA – ME, apresentou proposta inicial no valor 
total de R$ 228.340,80 (duzentos e vinte e oito mil trezentos e quarenta reais e oitenta 
centavos) NEGÃO AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, 
apresentou proposta inicial no valor total de R$ 209.952,00 (duzentos e nove mil e 
novecentos e cinqüenta e dois reais). O pregoeiro inicia fase de lance com a licitante J .B. 
A. VIEIRA – ME, declina por não conter lance para o seguinte lote. O pregoeiro tenta 
negociar com a licitante NEGÃO AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA, a mesma declara ser esta sua ultima oferta para o lote 09. ITEM 10: J .B. A. 
VIEIRA – ME, apresentou proposta inicial no valor total de R$ 59.097,60 (cinqüenta e 
nove mil noventa e sete reais e sessenta centavos) NEGÃO AUTO CENTER COMERCIO 
DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, apresentou proposta inicial no valor total de R$ 
50.770,00 (cinquenta mil e setecentos e setenta reais). O pregoeiro inicia fase de lance 
com a licitante J .B. A. VIEIRA – ME, declina por não conter lance para o seguinte lote. 
O pregoeiro tenta negociar com a licitante NEGÃO AUTO CENTER COMERCIO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, a mesma declara ser esta sua ultima oferta para o lote 10. 
ITEM 11: J .B. A. VIEIRA – ME, apresentou proposta inicial no valor total de R$ 
77.860,80 (setenta e sete mil oitocentos e sessenta reais e oitenta centavos) NEGÃO 
AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, apresentou proposta inicial 
no valor total de R$ 62.670,00 (sessenta e dois mil seiscentos e setenta reais). O 
pregoeiro inicia fase de lance com a licitante J .B. A. VIEIRA – ME, declina por não 
conter lance para o seguinte lote. O pregoeiro tenta negociar com a licitante NEGÃO 
AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, a mesma declara ser esta 
sua ultima oferta para o lote 11. ITEM 12: J .B. A. VIEIRA – ME, apresentou proposta 
inicial no valor total de R$ 59.306,40 (cinqüenta e nove mil trezentos e seis reais e 
quarenta centavos) NEGÃO AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA, apresentou proposta inicial no valor total de R$ 48.858,00 (quarenta e oito mil 
oitocentos e cinqüenta e oito reais). O pregoeiro inicia fase de lance com a licitante J .B. 
A. VIEIRA – ME, declina por não conter lance para o seguinte lote. O pregoeiro tenta 
negociar com a licitante NEGÃO AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA, a mesma declara ser esta sua ultima oferta para o lote 12.  Encerrada a fase de 
lances, 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, e as proponentes verificaram que as empresas vencedoras na fase 
da proposta apresentaram os documentos de habilitação de acordo com o instrumento 
convocatório do edital e estão às mesmas habilitadas. O Pregoeiro declarou vencedora do 
PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2017-00029 As empresas: D FIGUEIRA PINTO 
COMERCIO EIRELLI – ME nos lotes nº 01 , 02 e 03J .B. A. VIEIRA – ME  nos lotes 
nº, 04, 05, 06 e 07  NEGÃO AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA nos lotes nº 08, 09, 10, 11 e 12. O Pregoeiro informa que as empresas têm o 
prazo de até 24 horas, para apresentar às planilhas definitivas de preços, nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes. 

 
 
 
 

 



                     ESTADO DO PARÁ 
                     Prefeitura Municipal de Placas 
                     Rua Olavo Bilac – CENTRO CEP: 68.138-000 
                     CNPJ- 01.611.858/0001-55 
                     E-mail  pmplacaslici@gmail.com 

 4 

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