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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2017 
 

Ás nove horas (horário local) do dia onze de dezembro do ano de dois mil e dezessete, na sede 
administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção, na sala da Comissão Permanente de licitação 
reuniram-se o Pregoeiro, Valdeon Alves Chaves, e a equipe de apoio Janaina Sampaio da Cruz e 
Leticia Barbosa Ferreira, designados pela portaria nº. 010/2017-GPM, de dois de janeiro de dois mil e 
dezessete, para a condução dos procedimentos administrativos relativos ao Processo Licitatório nº 
133/2017, Pregão Presencial de nº 086/2017 do Tipo Menor Preço por Item, destinado à Aquisição de 
Veículo Zero KM Tipo Pick-Up Com a Finalidade de Atender o Programa Bolsa Família a Pedido 
da Secretaria Municipal de Assistência Social Conforme Termo de Referência no Edital e seus 

anexos. O aviso de licitação fora publicado ambos em 29/11/2017 no Diário Oficial da União, seção 
três, edição nº. 220, pág. 228, no Diário do Pará B8 e na Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) 
sob a publicação de nº. 33507, sob protocolo nº 255021. Fora também publicados no quadro de avisos 
desta Prefeitura, Câmara Municipal de Redenção, Ministério Público do Estado do Pará, Ministério 
Público Federal, Rede TV Redenção, TV SBT ambos na data de 29/11/2017 e OAB/PA, Polícia 
Federal na data 30/11/2017. O Edital do presente certame encontra-se disponível gratuitamente para 

qualquer cidadão no site www.redencao.pa.gov.br. O edital foi enviado através de e-mail para as 
empresas: gerencia.agrale@zucatelli.com.br; edgard@grupomarcovel.com.br; 
sergio@umuaramaautomoveis.com.br. Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no 
Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública, deu boas vindas a todos e agradeceu à participação das 
empresas interessadas, ensejo em que fez a apresentação do grupo condutor dos trabalhos e uma 
explanação no que diz respeito à Legislação vigente, lei 10.520/2002. Registra a presença do Sr. Jardel 
de Sousa Teles, Rg nº 1927198 SSP/PI, coordenador do Programa Bolsa Família. Dando 
prosseguimento, a comissão de licitação verificou a presença das empresas: NB AUTOMÓVEIS E 
PEÇAS LTDA e ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA. Dando início a sessão, o pregoeiro e a 
equipe de apoio, deram boas vindas a todos os presentes e declarou que não mais serão admitidos novos 
proponentes. Em seguida deu-se início ao recebimento dos credenciamentos dos representantes das 
empresas presentes, momento em que o pregoeiro e a equipe de apoio passaram a verificar o 
credenciamento das mesmas. Logo após o pregoeiro DECLARA as empresas abaixo credenciadas: 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA CREDENCIADA REPRESENTANTE 

NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA CNPJ: 83.836.130/0001-96 
Edgard Romero da Silva Ramos 

CPF: 035.141.527-05 

ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS 
LTDA 

CNPJ: 05.147.384/0001-93 
Sebastião A. de A. Goulart 

CPF: 123.615.422-34 

Dando continuidade, o pregoeiro recebeu os envelopes de proposta de preço e habilitação da empresa, e 
informou que abrirá primeiramente o envelope de proposta de preço e logo após o de habilitação. Neste 
momento o pregoeiro abriu a proposta de preço e pediu que os licitantes e demais presentes vistassem o 
mesmo, neste momento o pregoeiro aceitou as propostas apresentadas. Dando prosseguimento, 
o pregoeiro procede com a etapa de lances e negociações de preços. Após julgamento dos lances sendo 
vencedora foi autorizada a abertura do envelope de habilitação da empresa NB AUTOMÓVEIS E 
PEÇAS LTDA CNPJ: 83.836.130/0001-96 para verificação dos documentos em sequência o pregoeiro 
declara inabilitada a empresa NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA CNPJ: 83.836.130/0001-96, após 
consulta de certidão negativa da Secretaria de Estado da Fazenda constata se que a certidão encontra se 

CASSADA. Consequentemente foi autorizada a abertura do envelope de habilitação da empresa 

ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA CNPJ: 05.147.384/0001-93 como segunda colocada no 
certame, após consulta de certidões de regularidade fiscal o pregoeiro declara habilitada constata se a 

http://www.redencao.pa.gov.br/
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certidão  negativa estadual regular, assim o pregoeiro resolve ADJUDICAR o objeto do certame para a 
empresa vencedora, conforme classificação final do item que segue em anexo ao referido pregão 
presencial, além do relatório de economicidade. Ato contínuo, a empresa: ZUCAVEL ZUCATELLI 
VEÍCULOS LTDA CNPJ: 05.147.384/0001-93, foi vencedora deste certame com um valor global previsto e 
estimado de R$ 67.000,00 (Sessenta e sete mil reais). Consultado os representantes das empresas 
licitantes como já mencionado e demais presentes, houve manifestação de intenção de recurso pela 
empresa NB Automoveis e Peças Ltda, pois o representante relata que a consulta da certidão de 

regularidade fiscal estadual foi consultada número de expedição e não pela data.  Ato contínuo, o 
representante da empresa ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA, pediu autencidade da certidão 

estadual apresentada no certame da empresa NB Automoveis e Peças Ltda e a mesma foi cassada dia 
18/11/2017. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais 
havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às dez horas do dia onze de dezembro do ano de dois 
mil e dezessete (11/12/2017) as 10h:00min (Horario Local). Eu, ______________ Janaina Sampaio da 
Cruz lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, 
segue assinado pelo pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo. 
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                                          Leticia Barbosa Ferreira                                                  Janaina Sampaio da Cruz 
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