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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 013/2017- CPL/PMLA. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE AMBULANCHA E LANCHAS 

PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. 

 

PREÂMBULO 

Aos 06 (seis) de julho de 2017 (dois mil e dezessete) às 09h00min horas 

(horário local) na Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, situada à Rua Marechal 

Rondon, s/nº, Bairro Matinha, nesta cidade de Limoeiro do Ajuru - Estado do Pará. 

Reuniram-se o Pregoeiro, Senhor Sávio Alex Vieira Pismel e a Equipe de Apoio, 

Senhora Maria Raquel Leão Vergolino e o Senhor Manoel Kennedy Lopes Andrade, 

designados por ato administrativo competente, constante em Portaria Nº 019/2017, Nº 

017/2017 e Nº 018/2017 de 03 de janeiro de 2017, respectivamente, para o recebimento e 

abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação exigidas no edital. 

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos de credenciamento 

apresentado pelo licitante presente, visando à comprovação da existência de poderes 

para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na 

seguinte conformidade: 

 

CREDENCIAMENTO 

Iniciada a sessão do PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017 – CPL/PMLA, o 

Pregoeiro solicitou a apresentação dos documentos de credenciamento do presente de 

forma a constatar a existência de poderes específicos para participação neste certame 

licitatório, sendo que somente uma única empresa compareceu ao certame, momento 

em que além dos enunciados no preâmbulo desta ata, verificou-se a presença da 

empresa abaixo enumerada: 

 

 FERRARI & CIA. LTDA-EPP – CNPJ/MF Nº 04.542.330/0001-60, 

representada por seu procurador o Sr. José Paulo da Conceição – CPF Nº 

175.849.732-72. 
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Considerando que o representante da empresa apresentou todos os documentos 

correlatos ao credenciamento em conformidade com a cláusula IV do Edital, estando, 

portanto, credenciada e apta a participar da próxima fase. Em ato continuo o Pregoeiro 

procedeu a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços. 

 

DA ANÁLISE DA PROPOSTA 

 Após a abertura da proposta e confirmação do preenchimento do item IV do 

edital, o pregoeiro passou a analisar a proposta apresentada pela empresa credenciada 

para conferir a conformidade com o edital. Estando em conformidade, passando assim 

então para a fase de lances, como somente compareceu uma Licitante, a empresa 

FERRARI & CIA. LTDA-EPP, o Pregoeiro passa a negociar diretamente na busca de 

preços mais vantajosos para a administração. 

  

Item 01: Ambulancha – PROPOSTAS APRESENTADAS 

EMPRESA VALOR DO ITEM (R$) 

FERRARI & CIA. LTDA-EPP 170.000,00 

 

Item 01: Ambulancha – FASE DE LANCES 

EMPRESA NEGOCIADO ------------- ------------- 

FERRARI & CIA. LTDA-EPP 165.500,00 ----- ----- 

 

Item 02: Lancha – PROPOSTAS APRESENTADAS 

EMPRESA VALOR DO ITEM (R$) 

FERRARI & CIA. LTDA-EPP 30.000,00 

 

Item 02: Lancha – FASE DE LANCES 

EMPRESA NEGOCIADO ------------- ------------- 

FERRARI & CIA. LTDA-EPP 26.640,00 ----- ----- 

 

O Pregoeiro após a fase de lances perguntou ao licitante se teria interesse em 

interpor recurso na fase de classificação de proposta e de lances tendo a manifestação 

do mesmo pelo não interesse de interpelação de recurso, em seguida passou para a 

abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação. 
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HABILITAÇÃO 

Ultrapassada a fase de aceitabilidade da proposta, o pregoeiro e equipe de apoio passou 

à análise dos documentos de habilitação da empresa FERRARI & CIA. LTDA-EPP, 

durante as consultas de validação das certidões foi constatada que a CERTIDÃO DE 

REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA se encontra cassada, motivo pelo 

qual foi aberto um prazo estabelecido em lei da microempresa e empresa de pequeno 

porte, que concede o prazo de cinco dias, prorrogados por mais cinco,  para 

apresentação da mesma em estado regular, pois a empresa goza do privilégio de ser 

empresa de pequeno porte. Sendo, portanto, HABILITADA, com a referida ressalva. 

Dando continuidade o Pregoeiro perguntou ao licitante presente se havia intenção de 

interpor recurso nessa fase habilitatória, tendo sido manifestado pelo licitante presente 

a não intenção na interpelação de recursos. 

 

ENCERRAMENTO 

Desta forma, a presente sessão foi encerrada, às 10h36min., cuja ata será assinada pelo 

Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

 

PREGOEIRO: SÁVIO ALEX VIEIRA PISMEL 

 

 

EQUIPE DE APOIO: MARIA RAQUEL LEÃO 

VERGOLINO 

 

EQUIPE DE APOIO: MANOEL KENNEDY LOPES 

ANDRADE 

 

 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 

EMPRESA: FERRARI & CIA. LTDA-EPP 

REPRESENTANTE JOSÉ PAULO DA CONCEIÇÃO 
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