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ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2017-PP/SEMECD-PP/SEMECD aos 

treze dias do mês de junho do ano de 2017, às 09h30min, no prédio da Prefeitura Municipal de 

Rurópolis/PA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, instalou-se a sessão para receber 

as propostas e documentações de credenciamento do Pregão Presencial n° 067/2017-

PP/SEMECD-PP/SEMECD, cujo objeto é ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE 

ESCOLAR, a fim de atender às necessidades das Escolas Municipais, desta SEMED, nas 

quantidades, especificações técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência - 

Anexo II, Processo n°. 067/2017-PP/SEMECD-PP/SEMECD-CPL. Os licitantes entregaram os 

envelopes 01 e 02 contendo Proposta de Preços e Documentação de Credenciamento, 

inicialmente ninguém registrou impugnação. 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 IRIS GERHARDT, designados pela Portaria n°. 

026/2017GAB de 03/01/2017. Assessorados pelo Drª. VÂNIA CRISTINA WENTZ, assessor 

jurídico desta prefeitura. 

Compareceram os seguintes licitantes: 

ITEM CONCORRENTE CREDENCIADO (A) CPF N°. Proposta p/a linha 

1.  ALDAIR JOSÉ MATOS O mesmo  697.748.112-91 UNICA 

 

A seguir, deu-se início a abertura dos envelopes contendo PROPOSTAS DE PREÇOS:  

 

Classificação Proposta inicial 

ALDAIR JOSÉ MATOS R$ 64.160,47 

 

A proposta aberta atende as condições do edital, passando à negociação verbal, foi 

citado pelo pregoeiro o Parágrafo 4º § 11 e 16 da Lei 10.520/2002, explicando ao participante 

que a negociação seria apenas no sentido de diminuir o valor da proposta apresentada por 

escrito o licitante não aceitou passar a faze de lances verbais e manteve a proposta escrita.  

 LINHA 01 - LANCES VERBAIS:  

 

Classificação Proposta inicial  Lance final 

ALDAIR JOSÉ MATOS R$ 64.160,47 Mantem a proposta 

 

Findo a etapa de da proposta de preços, passou-se a abertura dos envelopes de 

documentação o, o licitante não apresentou a certidão criminal foi concedido prazo de cinco dias 

para apresentação por consequência o ato adjudicatório fica dependente do cumprimento da 

apresentação da certidão.  E como nada mais havia a tratar a sessão foi suspensa pelo tempo 

necessário a lavratura da ATA o que foi feito pela equipe de apoio em seguida lida em voz alta e 

assinada por todos os participantes da reunião o que se deu as 10h40min.   

 

 

_________________________________ 

MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA 

PREGOEIRO, PORT. Nº. 025/2017GAB 

 

 

 

_______________________ 

IRES GERHARDT 

Membro 
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____________________________ 

DELISVAN BENTO DA SILVA  

Membro 

 

_________________________________________ 

CLEUNICE MENDES DE OLIVEIRA SOUSA 

Presidente CPL 
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