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ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018-PP-INFRAESTRUTURA-
ADMINISTRAÇÃO, aos oito dias do mês de Março do ano de 2018, às 8:00 horas, no prédio da Prefeitura 
Municipal de Rurópolis/PA, na sala da comissão de licitação, instalou-se a sessão para receber as 
propostas e documentações de credenciamento do Pregão Presencial n° 004/2018-PP-
INFRAESTRUTURA, cujo objeto é coleta de lixo, distribuição de agua, limpeza de logradouros 
públicos e galerias de aguas pluviais no município de Rurópolis, a fim de atender às necessidades da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, nas quantidades, especificações técnicas e condições 
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo II (Processo n° 004/2018-PP-INFRAESTRUTURA-CL). A 
sessão foi presidida pelo Pregoeiro MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA, acompanhado pelos 
seguintes membros da Equipe de Apoio: DELISVAN BENTO DA SILVA e CLEUNICE MENDES DE 
OLIVEIRA PRESIDENTE CPL, assessorada pela Drª VANIA CRISTINA WENTZ  Aberta a sessão 
compareceram os seguintes licitantes: A F TRANSPORTES A COMÉRCIO EIRELI – ME representante 
Viviane Rosa, LOKFAZ SERVIÇOS & TRANSPORTES EIRLI representante Ivan das Graças Silva. Após o 
credenciamento os licitantes entregaram os envelopes contendo proposta de preços e documentos para 
habilitação que após vistoriados pela comissão foi repassado aos licitantes para analise e consultados pelo 
pregoeiro se gostariam de registar alguma reclamação quanto aos envelopes e credenciamento, 
responderam que não.  Deu-se prosseguimento com a abertura do envelope proposta: com a abertura dos 
envelopes as propostas verificou-se que as propostas estão em conformidade com o edital, e todas foram 
classificadas, repassadas aos licitantes nenhum deles manifestou desejo de impugnar, consultados se 
passariam a fase de lances verbais, todos concordaram. 
  

PROPONENTE LANCE INICIAL LANCE FINAL 

A F TRANSPORTES A COMÉRCIO EIRELI – ME R$ 3.780.000,00 R$ 3.558.000,00 

LOKFAZ SERVIÇOS & TRANSPORTES EIRLI R$ 3.950.000,00 R$ 3.594.000,00 

   
A menor proposta Após a fase de lances verbais foi de A F TRANSPORTES A COMÉRCIO EIRELI – ME  o 
pregoeiro passou a abertura do envelope de habilitação. A Empresa com a menor proposta foi declarada 
habilitada e como não houve manifestação de pedido de recurso a A F TRANSPORTES A COMÉRCIO 
EIRELI – ME foi declarada vencedora para o certame com PROPOSTA GLOBAL R$ 3.558.000,00(Três 
milhões Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil Reais). O envelope de habilitação da LOKFAZ SERVIÇOS & 
TRANSPORTES EIRLI foi devolvido a licitante lacrado. E nada mais havendo a tratar o pregoeiro 
suspendeu a sessão pelo tempo necessário para lavratura da presente ata, o que foi feito pela equipe, em 
seguida assinada pelo pregoeiro e demais participantes da reunião, o que se deu às 10:00 horas, na sala da 
Comissão Permanente de licitação. 
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