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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

PREGÃO N2  004/202 1 

As 14:00horas do dia 30 de abril de 2021, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA-MA, situada a Rua Pça Bernardo Coelho de Almeida 863- Centro, neste Município, reuniram-se os 
membros da Comissão Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal, composta 
por PAULA LIMA COSTA- Pregoeira; FRANCIEL PESSOA DA SILVA- Membro e MARILIA NUNES DA 
SILVA- Membro, declinados para apreciarem, analisarem e julgarem do Pregão N° 004/2021, cujo objeto trata da 
contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Magalhães 
de Almeida/MA, conforme Edital em anexo. Compareceram 02 (duas) empresas que apresentou em envelopes 
separados envelope n° 01 Proposta e o envelope n° 02 documentos de habilitação de acordo com o solicitado no 
Edital, sendo constando o mais perfeito sigilo e obediência as normas do Edital a empresa presente: A SANTOS 
PONTES ME, localizada na Rua Bernardo Lima 1916 - Centro -  sac.  Bernardo/MA, inscrita no CNPJ: 
21.370.061/0001-10, neste ato representada pelo Sr. Armando Santos Pontes, portador CPF: 061.425.823-58, 
residente e domiciliado na cidade de Paço do lumiar/MA e a empresa: RAPOSA AUTO  CENTER  EIRELI, 
estabelecida na  Est  MA 203 nr 05 - Alto da Base Raposa/MA CNPJ: 29.083.166/0001-09, neste ato representado 
pelo  sr°  Daniel Pereira dos Reis, portador do CPF: 611.945.973-19, residente e domiciliado na cidade de Raposa/Ma 
as empresas foram foram credenciadas para todos os atos do processo. A Pregoeira procedeu de fato a abertura da 
Sessão dando inicio com a abertura dos envelopes de n° 01- "Propostas", analisando a proposta da empresa: A 
SANTOS PONTES ME, foi apresentado os seguintes para a Secretaria de Administração: R$: 1.020.240,00 ( um 
milhão, vinte mil e duzentos e quarenta reais); para secretaria de Educação: R$: 1.817.700,00( um milhão 
oitocentos e dezessete mil e setecentos reais); para a secretaria de Saúde: R$: 609.120,00 ( seiscentos e nove 
mil e cento e vinte reais) e para a secretaria de Assistência social: 375.120,00 ( trezentos e setenta e cinco mil e 
cento e vinte reais) e a empresa: RAPOSA AUTO  CENTER  EIRELI, foi apresentado os seguintes valores: 
Secretaria de Administração: R$: 1.044.000,00 ( um milhão, quarenta e quatro mil reais); para secretaria de 
Educação: R$: 1.855.680,00 ( um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais); para 
a secretaria de Saúde: R$: 627.840,00 ( seiscentos e vinte sete mil e oitocentos e quarenta reais) e para a 
secretaria de Assistência social: 390.600,00 ( trezentos e noventa mil reais e seiscentos reais). Após a analise das 
proposta iniciais passamos para a fase de lance, a empresa; A SANTOS PONTES ME. foi apresentado os seguintes 
para a Secretaria de Administração: R$: 1.006.200,00 ( um milhão, seis mil e duzentos reais); para secretaria de 
Educação: R$: 1.767.240,00 ( um milhão setecentos e sessenta e sete mil e duzentos e quarenta reais); para a 
secretaria de Saúde: R$: 596.160,00 ( quinhentos e noventa e seis mil e cento e sessenta reais) e para a 
secretaria de Assistência social: 358.200,00 ( trezentos e cinquenta e oito mil e duzentos reais); a empresa: 
RAPOSA AUTO  CENTER  EIRELI, não concedeu descontos. Assim a Pregoeira em concordância com a equipe de 
apoio aceitou a proposta da empresa: A SANTOS PONTES ME, sem antes porém perguntar se alguém desejava 
interpor recurso, não havendo portanto interposição de recurso deu-se prosseguimento ao certame com a abertura 
do envelope de n° 02-"Habilitação",Foi analisado somente a documentação da empresa vencedora: A SANTOS 
PONTES ME, constatando porém que constava toda documentação exigida no edital foi repassados os documentos 
a todos os presente para analises e rubrica dos documentos; o representante da empresa: RAPOSA AUTO  CENTER  
EIRELI, manifestou interesse em registrar seus preço e solicitou que sua documentação fosse analisada, analisando 
seus documentos constatou-se que estavam todos de acordo com o edital. assim a Pregoeira perguntando novamente 
se alguém desejava interpor recurso, como não houve, deu por encerrada a presente Sessão, lavrada a presente ata 
que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos outros Membros da Comissão e pelo representante da 
licitante. 
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