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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 042/2019 

 
 
 

Aos 17 dias do mês de Dezembro de 2019 às 9h a Prefeitura Municipal de Placas/PA, 
através da Pregoeira Oficial do Município, designada pela Portaria nº027/2019, torna 
público para conhecimento de todos os interessados que passará a realizar o 
credenciamento dos interessados no PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2019 que possui 
como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA  UTILIZAÇÃO NAS MOTOS QUE ESTÃO A SERVIÇO 
DO MUNICIPIO DE PLACAS – PA e que obedecerá a Lei federal nº 10.520/2002, Lei 

Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Lei Complementar Federal 
147 de 07 de agosto de 2014, Lei Federal Nº 12.846/2013, Lei Federal Nº 8.078/1990 e 
Decretos Federal n° 3.555/2000, DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 e 
suas alterações através do Decreto Federal 9.488/18a legislação correlata e demais 
exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

 Aberto o credenciamento a Pregoeira recebeu os documentos de credenciamento 

dos interessados presentes, para analise e assinatura da equipe de apoio. 

 

Foi constatado que a empresa J MARK ALVES DO NASCIMENTO solicitou os 

benefícios da Lei 123/06 e que esta cumpriu todos as exigências do Edital referente aos 

documentos de credenciamento, sendo assim declarada Credenciada, nos seguintes 

termos: 

          

EMPRESA REPRESENTANTE 

J MARK ALVES DO NASCIMENTO – CNPJ 

07.623.228/0001-87 
JHON MARK ALVES DO NASCIMENTO – CPF 

907.548.752-53 

 

Ato seguinte, a Pregoeira DECLARA ABERTA A SESSÃO e informa a todos que 

só poderão participar do certame as empresas credenciadas e que só poderá manifestar-

se na sessão o representante para o certame. 

 

Passou-se ao recebimento dos envelopes de habilitação e proposta.  

Ato seguinte foi aberto o envelope de proposta para analise da Pregoeira e equipe 

de apoio, foi constatado que a empresa cumpriu todos os termos do edital no que refere-se 

a proposta, exceto no que dispõe o item 9.2 “f” referente a constar na proposta o preço 

unitário por extenso. A pregoeira entende que nada prejudica o certame, dado que, a 

adjudicação é por lote, assim sanado a falha. E Declara aceita a proposta da empresa J 

MARK ALVES DO NASCIMENTO. Passou-se a rodada de lances: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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LOTE 01 

294.100,98 

290.000,00 

ARREMATANTE DO LOTE 01: J MARK ALVES DO NASCIMENTO COM R$290.000,00 

 

LOTE 02 

74.502,80 

73.000,00 

ARREMATANTE DO LOTE 02: J MARK ALVES DO NASCIMENTO COM R$73.000,00 

 

LOTE 03 

35.874,74 

35.500,00 

ARREMATANTE DO LOTE 03: J MARK ALVES DO NASCIMENTO COM R$35.500,00 

 

LOTE 04 

68.441,52 

68.000,00 

ARREMATANTE DO LOTE 04: J MARK ALVES DO NASCIMENTO COM R$ 68.000,00 

Encerrada a Rodada de Lances às 09h38m, Em ato contínuo fora aberto os 

envelopes de habilitação das empresas participantes, para que a Pregoeira, equipe de 

apoio analise os documentos. 

        A pregoeira realizou digilência deslocando-se até a Secretaria de Assistência social e 

Secretaria de Administração do Municipio para constatar a autenticidade do Atestado de 

Capacidade Técnico motivada pelo falta de timbre no documento. 

  Foi informado pela Secretária de Assistência Social que a empresa forneceu a Secretária 

peças de moto através do contrato nº20189155 e pela Sec. de Administração através do 

contrato nº20189153. 

      Ato seguinte a equipe de apoio consultou e confirmaram a autenticidade das certidões, 

bem como, constatou-se que a empresa cumpriu todas as exigências previstas no edital, 

EXCETO no que refere-se a apresentação da Cenit e Relação de Infração, conforme 

dispõe o item 11.4 “a”.  

             A pregoeira visando a celeridade do procedimento, informa que no rol de 

documentos exigidos na lei 8.666/93 referente a comprovação de regularidade trabalhista 

cita apenas a CNDT, e que a solicitação da CENIT E Relação de infração é para ratificar a 
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CND respaldando a Administração Publica a contratar com empresa em que possui 

infrações, e multas advindas de inspeção do trabalho. Diante disso, e por constar no edital 

a referida exigência, a Pregoeira realiza Diligência consultando no site 

http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR/ e para emitir Certidões e a Relação de 

Infrações e no site http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/pages/infracoes/ para a consulta de 

Infrações Trabalhistas. O que constatou-se que a empresa não possui multa e infração 

trabalhista registrada, portanto, sanado. 
 

Ato continuo a Pregoeira Declara a empresa J MARK ALVES DO NASCIMENTO – 

CNPJ 07.623.228/0001-87. 

 

 Pregoeira informa que para celeridade do procedimento que a nova proposta da 

empresa seja entregue no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

A Pregoeira adjudicará os itens no momento oportuno, e após encaminhará os 

autos a ordenadora de despesas, para que o mesmo possa finalizar o presente processo 

licitatório e observando as demais demandas do edital.  

 

Informa que após a homologação o vencedor será chamado para assinatura da 

Ata de Registro de Preço no prazo previsto no Edital do Pregão Presencial nº042/2019. 

 

Não havendo nada mais a ser tratado, lavrou-se a presente ata em 17 de 

Dezembro de 2019 às 13h 31m. 

 

Placas/PA, 17 de Dezembro de 2019. 

 

J MARK ALVES DO NASCIMENTO  

CNPJ 07.623.228/0001-87 

 

 

ELIAS FABIANO MATTOS PINTO  

Equipe de Apoio 

 

 

SANTINEY PEREIRA CAMPOS 

Equipe de Apoio 

 

 

SHAYANE NAYARA FARIAS KOSTOV 

Pregoeira 

http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/pages/infracoes/
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