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LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO DE Nº. 005/2020 – CMP  

Ata da reunião da comissão permanente de licitação, 

para recebimento e julgamento das propostas e os 

documentos de habilitação. 

Aos vinte e nove dias do mês junho de 2020 às 09:00horas, no prédio da Câmara Municipal de Placas, a 

Pregoeira Viviane Rosa e a equipe de apoio composta pelos membros: Marcia de Sousa Fernandes e Marta 

Oliveira Soares Rocha  reuniram-se em sessão pública, com a finalidade de receber e julgar as propostas de 

menor preço por lote individual e os documentos de habilitação do   Processo de Licitação de modalidade de 

Pregão Presencial de nº 005/2020 – CMP, com objeto para Contratação de empresa para locação de veículo 

tipo caminhonete para atender as necessidades da Câmara Municipal de Placas e após as formalidades legais, 

com a composição da comissão e a leitura dos atos do processo,  ficou constatado a presença de 01(um) 

licitante na sessão assim relacionados: PEREIRA & LUCENA LTDA, CNPJ Nº 18.330.467/0001-65, 

situada na Rua Intendente Floriano, 2153, Sudam I Intendente Floriano, na cidade de Altamira - PA, tendo 

como representante legal o representante o Sr. Heleno Figueiredo dos Santos, brasileiro, casado, autônomo, 

residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, Conjunto João Paulo II, Bloco 09, Casa 01, Bairro 

Esplanada do Xingu, no município de Altamira – PA, portador da Carteira de Identidade de nº 0934866-2 

SSP/AM, e CPF nº. 227.759.862-34, conforme documentação apresentada neste ato de credenciamento;  

Tendo a pregoeira, informado os direitos desta empresa com base nos artigos 42 a 45 da Lei complementar 

nº 123 e lei do pregão. Em seguida a Pregoeira solicitou a licitante, que apresentasse a declaração dando 

ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e declaração de microempresa, todos os 

licitantes participantes entregaram a declaração de sua empresa.  A Pregoeira solicitou a entrega dos 

envelopes, após a análise preliminar, foi aberta a proposta:  LOTE 01- A empresa PEREIRA & LUCENA 

LTDA ofertou para o lote 01 pelo valor de R$ 53.940,00 (Cinquenta e três mil novecentos e quarenta reais); 

Na ocasião a pregoeira entra em negociação com a empresa PEREIRA & LUCENA LTDA e chega a um 

valor final de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil); A pregoeira examinou a aceitabilidade da proposta, 

quanto ao objeto e valor apresentado e verificando a aceitabilidade declarou classificada para o lote 01 a 

proposta da empresa PEREIRA & LUCENA LTDA com valor total de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco 

mil); Passando a fase seguinte, análise da documentação de habilitação foi constado que a empresa 

PEREIRA & LUCENA LTDA apresentou documento referente ao item (d.3) - Municipal, através de 

Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a licitante tem sua sede; 

com data de validade vencida, nesse caso a comissão abre prazo de 05 (cinco) dias úteis prorrogáveis por 

igual período caso necessário, conforme a Lei Complementar nº 123/06 e o Decreto n.º 8538/2015; Diante 

disso a Pregoeira declara como habilitada a empresa PEREIRA & LUCENA LTDA.  A comissão e abre 

prazo de 48(quarenta e oito) horas para entrega da proposta consolidada. Nada mais havendo a tratar, a 

sessão foi encerrada e lavrada a presente ATA, lida e assinada por todos os presentes.  
 

 

 

_____________________________ 

Viviane Rosa 

Pregoeira. 
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