Ministério Público
do Estado do Acre
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

>X<MPAC

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Pregão Presencial n° 040 / 2017 - Sistema de Registro de Preços
Processo n° 2755 / 2017 - Diretoria de Administração
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta
minutos, na Sede do Ministério Público do Estado do Acre em Plácido de Castro, na Avenida
Diamantino Augusto de Macedo n° 1079 - Bairro: Centro - Plácido de Castro - Acre, reuniuse a Pregoeira desta Instituição e parte de sua equipe de apoio para os trabalhos de análise
e classificação das propostas de preços e verificação da habilitação dos licitantes que
compareceram ao Pregão Presencial n° 040/2017, do tipo menor preço, visando ao Registro
de Preços para futura contratação de pessoa física ou jurídica para executar serviço de
transporte de pessoas e pequenas cargas por meio da locação de veículo automotor, tipo
caminhonete, com motorista, no Município de Plácido de Castro - AC. O Edital desta
licitação foi publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Acre, além de
ficar à disposição dos interessados no s/te desta Instituição. Após o credenciamento dos
representantes legais dos licitantes, a Sessão Pública foi declarada aberta, procedendose ao recebimento da Declaração de Habilitação, à identificação da participação de Micro e
Pequena Empresa e ao recolhimento dos envelopes dos licitantes. Em seguida, a Pregoeira
e sua equipe de apoio iniciaram a análise das propostas de preços, sendo os licitantes
Aparecido Rodrigues Nogueira, Daniel de Melo Coelho, Francisco de Oliveira Ribeiro, José
Valdeci de Oliveira Melo e Maria Nilde Almeida de Carvalho Lima desclassificados por terem
apresentado proposta de preços com quantidade inferior ao solicitado no edital, restando
apenas a licitante Moura Transp. Rod. de Passageiros com proposta considerada em
conformidade com o exigido no Edital. Em ato contínuo, foi iniciada negociação realizada
pela Pregoeira, sendo devidamente registrada em tabela anexa a esta ata. Dando
continuidade, foram verificados os documentos de habilitação da licitante, não havendo
restrições. A Pregoeira declarou a empresa Moura Transp. Rod. de Passageiros vencedora,
sendo concedido tempo para manifestações de intenções de interposição de recursos, não
havendo manifestação dos presentes. Em vista disto, a Pregoeira adjudicou o objeto desta
licitação para empresa vencedora. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a
presente Sessão Públ
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ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações
Locação de veículos tipo camionete para Promotoria de Plácido de Castro
Pregão n" 040/1 7 Aparecido

Item 01

Daniel

Francisco

7.696,16 ?.696,16 7,696,16

Moura
16.977,61

Valdeci

M* Nilde

•5.900,00 5.900,00

Total

Observação: Apenas o licitante Moura atendeu ao requisitado no edital em sua proposta de preços. Todos os demais foram desclassificados.

Folha 1
Referência
6.490,00

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações
Locação de veículos tipo camionete para Promotoria de Plácido de Castro
Pregão n" 040/1 7
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Apenas o licitante Moura atendeu ao requisitado no edital em sua proposta de preços.
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ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações
Moura Transportes Rodoviário de Passageiros Regular Municipal Urbano Ltda.
Item Quant. Período/Mês

01

2

12

Discriminação
Veículo automotor com motorista - tipo
Caminhonete, ano de fabricação não
inferior a 2014, cabine dupla, 04 (quatro)
portas laterais, com capacidade de
transporte para 05 passageiros
(incluindo o motorista), motor
combustível diesel, com potência
mínima de 100 cv, número de marchas
05, câmbio manual; tração: 4 x 4 , arcondicionado, direção hidráulica, com
protetor de caçamba e "Santo António",
com a contratação de seguro total, por
conta da contratada, sem ónus de
franquia.

Valor Mensal

Valor Total

5.550,00

66.600,00

5.550,00

66.600,00

Total

133.200,00

Total Geral

133.200,00

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações

•/AC

Resumo - Pregão n° 040/2017
Item Quant. Período/Mês

01

2

12

Discriminação
Veículo automotor com motorista - tipo
Caminhonete, ano de fabricação não
inferior a 2014, cabine dupla, 04 (quatro)
portas laterais, com capacidade de
transporte para 05 passageiros
(incluindo o motorista), motor
combustível diesel, com potência
mínima de 100 cv, número de marchas
05, câmbio manual; tração: 4 x 4 , arcondicionado, direção hidráulica, com
protetor de caçamba e "Santo António",
com a contratação de seguro total, por
conta da contratada, sem ónus de
franquia.

Valor Mensal

Valor Total

5.550,00

66.600,00

5.550,00

66.600,00

Total

133.200,00

Total Geral

133.200,00

