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ATA DE Pregão Presencial SRP nº 004/2019 - CMA 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS, PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA.  

DATA DA SESSÃO: 12/02/2019. 

HORÁRIO: 14h00min 

Às quatorze horas do dia doze do mês de fevereiro ano dois mil e dezenove, na sala da Comissão Licitação da 

Câmara Municipal de Almeirim, sito Travessa Vespasiano Mart ins  de Souza,  nº.  241  - Centro - 

Almeirim/PA., realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços e a documentação de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Pregão 

Presencial SRP nº 004/2019 - CMA em referência. Presentes o Pregoeiro, MILTON ALVES BARROS, bem como 

os componentes da equipe de apoio, ALDELEY DE OLIVIERA CAMPOS e LUIZ ALBERTO DOS SANTOS 

ALVES. O pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os aspectos legais. 

Deixou claro a proibição do uso de calculadora e telefone celular, pois o uso dos mesmos atrasa e impede o 

andamento saudável do certame.  Imediatamente o pregoeiro solicitou ao representante da proponente que se 

identificasse através do credenciamento, munidos de sua carta de credenciamento e ou procuração e no caso de 

sócio proprietário da empresa a cédula de identidade para efeito de comprovação. Participaram deste certame 

as licitantes abaixo relacionadas, com seus respectivos representantes: 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE RG/CPF 
J.FREITAS COMERCIO 

DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EM 
GERAL EIRELI - ME 

19.323.298/0001-07 
JANDERSON DE FREITAS 

LIMA 
881.295.942-34 

Não havendo qualquer manifestação sobre o credenciado; Logo em seguida foi feito o recebimento do envelope 

da empresa contendo a proposta de preço, foi rubricado no seu selo de abertura, aberto, rubricado e conferido 

pelo representante da empresa, pelo pregoeiro e equipe de apoio, nenhuma irregularidade foi detectada. O 
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pregoeiro inicia a fase de negociação, finalizando os preços da seguinte forma (negociação em anexo), fincando 

os itens negociados da seguinte foram: 

 

Item Descrição dos Veículos 
Quant. 

Veículos 

Valor 

Diária 

Valor 
Mensal 

Unit. 

Vencedora 

01 

VEÍCULO PASSEIO COM AR – MOTOR 1.0 – 1.6. Com 
capacidade para 5 pessoas, direção hidráulica, vidro e trava 
elétrico, 04 portas, equipado com todos os equipamentos de 
segurança, documentação regular, tempo de fabricação de no 
máximo 5 (cinco). É de responsabilidade da CONTRATADA 
efetuar manutenções corretivas e preventivas do veículo, 
inclusive reposição de pneus. Em caso de furto, roubo e/ou 
sinistro de qualquer espécie, o ônus correrá por conta da 
CONTRATADA 

02  130,00   3.900,00 J.FREITAS

02 

VEÍCULO PASSEIO EXECUTIVO – com capacidade para 05 
(cinco) pessoas, 04 portas, motor com no mínimo 2.0cc, com ar 
condicionado, direção hidráulica/elétrica, vidros e travas 
elétricas, rádio AM/FM e CD, air-bag, modelo top de linha, com 
no máximo 02 (dois) anos de uso. Equipado com todos os 
componentes de segurança. É de responsabilidade da 
CONTRATADA efetuar manutenções corretivas e preventivas do 
veículo, inclusive reposição de pneus. Em caso de furto, roubo 
e/ou sinistro de qualquer espécie, o ônus correrá por conta da 
CONTRATADA 

02  152,00   4.560,00 J.FREITAS

03 

VEÍCULO PICK-UP 4X4 tipo camionete, cabine dupla, com 
quilometragem livre, com capacidade de no mínimo 05 
passageiros, tração 4x4, motor diesel/biodiesel, com ar 
condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, Rádio 
AM/FM com CD Player, 04 portas, com tempo de fabricação de 
no máximo 10 anos, equipado com todos os componentes de 
segurança. É de responsabilidade da CONTRATADA efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus. Em caso de furto, roubo e/ou sinistro de 
qualquer espécie, o ônus correrá por conta da CONTRATADA. 

02  253,00   7.590,00 J.FREITAS

04 
VEÍCULO TIPO KOMBI - com capacidade para 09 ocupantes, 
03 portas, motor 4 cilindros 1.4, 80 cavalos de potência, câmbio 
manual de 4 marchas, bancos com cintos de segurança, 

02  230,00   6.900,00 J.FREITAS
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equipado com todos os equipamentos de segurança, 
documentação regular. É de responsabilidade da CONTRATADA 
efetuar manutenções corretivas e preventivas do veículo, 
inclusive reposição de pneus. Em caso de furto, roubo e/ou 
sinistro de qualquer espécie, o ônus correrá por conta da 
CONTRATADA 

05 

MOTOCICLETA - 150 cilindradas, motor 04 tempos, câmbio 05 
marchas, partida elétrica, documentação regular, tempo de 
fabricação de no máximo 5 (cinco). É de responsabilidade da 
CONTRATADA efetuar manutenções corretivas e preventivas do 
veículo, inclusive reposição de pneus. Em caso de furto, roubo 
e/ou sinistro de qualquer espécie, o ônus correrá por conta da 
CONTRATADA. 

05     76,00   2.280,00 J.FREITAS

06 

LANCHA VOADEIRA - Comprimento 5,60 metros, Borda 60 cm, 
Largura boca 1,60 mt, Espelho de popa 41 cm, Peso 220 kg, 
Capacidade para carga 780 kg, Lotação 07+01 pessoas, 
Motorização de 25 a 50 HP Consulte nossos preços de motores 
(zero), Espaço para colocar até dois tanque de combustível 
embaixo do banco e na parte frontal, Bancos e proa c/piso 
antiderrapante, Gancho frontal em inox, Dobradiças em inox, 
Quatro amarras na popa e proa em nylon, 7 milhas, Tapete 
marítimo, Anti mofo, Luz de navegação bombordo e boreste, Luz 
de avanço, 04 Porta Copos, 03 Compartimentos de Objetos 
(viveiro, coletes salva vidas, ancora e etc.), Casco Duplo, Flap 
(estabilizador) melhor desempenho melhor economia. 

05  150,00   4.500,00 J.FREITAS

Após conclusão de lances o pregoeiro e sua equipe de apoio conferem, rubricam as documentações do 
participante em conformidade com as exigências do Edital, após verificação minuciosa do Pregoeiro e sua 
equipe de Apoio verificou-se que a mesma está em conformidade com as exigências do Edital. Em razão disso o 
pregoeiro resolve habilitar os objetos do certame para a empresa, J.FREITAS COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI – ME com nome fantasia de ZÉ DAS NEVES MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, como indica o quadro acima. O pregoeiro inicia as disposições finais informando que o processo 
será encaminhado para análise junto a Assessoria Jurídica e depois seguira para homologação pela autoridade 
competente e que após 03 dias úteis para assinatura do contrato conforme modelo do edital. Considerando que 
ninguém manifestou intenção de interpor recurso, ao pregoeiro habilitou o item do certame. Nada mais havendo 
a tratar, lavrou – se a presente ata que vai assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio, e representante da 
empresa presente. O pregoeiro declarou encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos. 
 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
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__________________________________ 
MILTON ALVES BARROS 

PREGOEIRO 

 
 
 

_________________________________ 
ALDELEY DE OLIVIERA CAMPOS 

EQUIPE DE APOIO 
 
 

 

__________________________________ 
LUIZ ALBERTO DOS SANTOS ALVES 

EQUIPE DE APOIO 

 

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) 

 
 
 

________________________________________________________ 

J.FREITAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI – ME 

CNPJ nº 19.323.298/0001-07 

JANDERSON DE FREITAS LIMA 

CPF Nº 881.295.942-34 

REPRESENTANTE 
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