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ATA DA SESSÃO PUBLICA DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENT/
ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO E HABiLITACAO, SESSÃO DE DISPUTA POR LANC
JULGAMENTO DA HABlLITACAO E DEMAIS ATOS DO PREGÃO PRESENCIAL N^ 010/2022 - PM,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 566/2022.
As 09h10min (nove horas e dez minutos) do dia 14 (quatorze) do mês de 03 (março) do ano de 2022
(dois mii e vinte e dois), na sala de reuniões, da Comissão Permanente de Licitações, na sede da
Prefeitura Municipal de Wanderiândia, situada na Praça Antônio Neto das Flores N° 814. - Centro Wanderlândia/TO reuniram-se a Comissão de Pregão, sob a Presidência do Pregoeiro Oficial e Membros
da Equipe de Apoio, insíituida pela Portaria N° 002/2021, composta de 03 (três) membros, devidamente
nomeados, sendo o PREGOEIRO PRESIDENTE o Sr. ERASMO MIRANDA DE SOUSA, e os membros a
SrT EUDES DE SOUSA FELIX BEQUIMAN, e a Sr^. DIANA RÉGiNA EVANGELISTA DE ALMEIDA
Composta à comissão que, conduzirão em conjunto os procedimentos necessários ao andamento do
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2022, visando a locação de veículos e caminhões para uso dos
órgãos ligado a Prefeitura de Wanderiândia - TO, Em cumprimento ao disposto no art. 21 da Lei n°
8.666/1993, o aviso comunicando a data de abertura dos envelopes de habilitação foi publicado no Diário
^■'cia! do Município no dia 24 de fevereiro de 2022, folha n° 002, edição 032/2022 e no portal da
{jiefeitura no sitio www.wanderlandia.to.gov, todos colacionado aos autos do processo em epigrafe.
Dando continuidade, determinou o Presidente da Comissão de Pregão que registre em ata, iniciada a
Sessão, com o credenciamento da empresa ARAÚJO TAVERNY LTDA, inscrita no CNPJ;
35.6S8.328/0001-27, com sede na Rua Treze, s/n°, Jardim América CEP: 68.557-832, Xínguara - MA,
neste ato representada pelo representante legal senhor Fábio Saraiva Varela Chaves, brasileiro, casado,
procurador, inscrito no CPF sob o n° 911.988.792-20 e RG: 70372 SSP/SP, RAIMUNDO FRANCISCO
DE SOUZA, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do CPF sob o n° 429.237.867-34 e RG sob o
44,107 SJSP/TO, residente e domiciliado na Rua Raimundo Pinto, n° 249, centro, CEP 77860-000,
Wanderiândia - TO, NATAL SILVA ARAÚJO, brasileiro, casado, autônomo, portador do CPF/MF sob
número 254.000.883-68 e inscrito no RG n° 206.218 SSP/TO, Residente e domiciliado na Praça Alfredo
Nasser n° 820, Centro - Wanderlândia/TO, JOAQUIM SOARES NETO, brasileiro, casado, motorista,
portador do CPF sob o n° 762.679.621-72 e RG sob o n° 053.246 2^
via SSP/TO, residente e
domiciliado na Avenida Gomes Calado n° 205, Centro - Wanderiândia - TO, CEP 77860-000,
WALDIVINO GOMES DA ABADIA, brasileiro, casado, autônomo, portador do CPF/MF sob número
590.334.101-25 e inscrito no RG
207.234 SSP/TO, Residente e domiciliado na Avenida Bernardo
Sayao, s/n°, Povoado Floresta - WanderiândiaATO, JOSÉ RAIMUNDO MORAIS DA SILVA, brasileiro,
lavrador, portador do CPF sob o n° 012.635.501-00 e RG sob .n n° 639.393 SSP/TO, residente e
;miciIiado no Povoado Araçulândia, Wanderiândia - TO, ANNE MENDES SANT ANA, brasileira,
^asada, autônoma, portadora do CPF sob o n° 704061722-69 e RG sob o n“ 3484511-9 2^ via SSP/AM,
residente e domiciliada na Av. Bernardo Sayão, n° 930 - Centro, CEP 77860-000, Wanderiândia - To\
PEDRO DE SOUSA, brasileiro, casado, autônomo, portador do CPF sob o n° 617.989.591-00 e RG sob
0 n° 48.749 2^ via SSP/TO, residente e domiciliado no Povoado de Araçulândia, CEP 77860-000
Wanderiândia — TO, DiONISON ALVES LEITE, brasileiro, autônomo, portador do CPF sob o n ;
012.635.501-00 e RG sob o n° 778.532 SSP/TO. residente e domiciliado no Povoado Araçulândia,
Wanderiândia - TO, ANTONIO FERREIRA NETO, brasileiro, viúvo, motorista, portador do CPF sob o n°
364.612.101-72 e RG sob o n® 2221077 3SP/GO. residente e domiciliado na Rua Jorge Luis, n° 154,
centro de Wanderiândia - TO, J03E HELIC LIMA DE SOUSA, brasileiro, casado, autônomo, portador
do CPF sob 0 n° 760.889.361-34 e RG sob o n° 013.944 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua 24 de
outubro, n“ 416 centro, CEP 77860-000, Wanderiândia - TO, FRANCISCO EVALDO SILVA PEREIRA,
brasileiro, casado, portador do CPF sob o n'' 861.488.851-15 e RG sob o n° 69.564 SSP/TO, residente e
domiciliado na Rua João Silva, n° 399 QDR 07 LT 08 - Centro, CEP 77860-000. Wanderiândia - TO.
analisando as documentações notou que a empresa acima identificada atendeu o item 02 do Edital. Ato
seguinte o Pregoeiro Oficial e Equ;pe de Apoio, requereu do licitante presente que rubrique todos os
documentos apresentados como credencia! e se manifeste a respeito dos mesmos, o mesmo não si
manifestou seguindo os trabalhos foram abeitos os envelopes contendo a proposta de preço do licitante,
para análise da forma de apresentação e da aceitabilidade atendendo os critérios definidos nos itens 05
e 06 do Edital Analisada as características exigidas no item citado. Após analise determinou o Pregoeiro
que fosse registrado a proposta de preço go licitante para iniciar as negociações que a fez registrando a
empresa ARAÚJO TAVERNY LTDA, inscrita no
PJ: 35,688.323/0001-27, com o valor inicial global
de R$ 60.000,00 (sessenta mii reais), RAIMUNDü/FfeANCISCO DE SOUZA, portador do CPF sob .o-n^
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429.237.867-34, com o valor inicial global de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), NAty^fSlí3^ /
ARAÚJO, portador do CPF/MF sob número 254.000.883-68, com o valor inicial global de R$
(quarenta mil reais), JOAQUIM SOARES NETO, portador do CPF sob o n° 762.679.621-72, corn'^ raWr
inicial global de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), WALDIVINO GOMES DA ABADIA, portador do
CPF/MF sob número 590.334.101-25, com o valor inicial global de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais),
JOSÉ RAIMUNDO MORAIS DA SILVA, portador do CPF sob o n° 012.635.501-00, com o valor inicial
global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ANNE MENDES SANT ANA, portadora do CPF sob o n°
704.061.722-69, com o valor inicia! global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), PEDRO DE SOUSA,
portador do CPF sob o n“ 617.989.591-00, com o valor inicial global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
DIONISON ALVES LEITE, portador do CPF sob o n° 012.635.501-00, com o valor inicial global de R$
30.000,00 (trinta mil reis), ANTONIO FERREIRA NETO, portador do CPF sob o n° 364.612.101-72, com
0 valor inicial global de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), JOSE HELIO LIMA DE SOUSA, portador
do CPF sob 0 n° 760.889.361-34, com o valor inicial global de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais),
FRANCISCO EVALDO SILVA PEREIRA, portador do CPF sob o n° 861.488.851-15, com o valor inicial
global de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), analisando a documentação notou que os
‘“^dicipantes atenderam todos os critérios de aceitabilidade da proposta prevista no Editai em seu item
como já registrado. Dando continuidade passou o Pregoeiro e Equipe de Apoio a realizar a
negociação visando à redução dos preços apresentados o que foi alegado pelo licitante que não haveria
condições de redução em virtude dos valores já está no preço de mercado, conforme consta no mapa de
julgamento, seguindo os trabalhos determinou o Pregoeiro à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação em cumprimento ao disposto no item 07 e seus subitens do Edital de Pregão
Presencial n°. 010/2022. Após verificação, constatou-se que a proponente participante do certame
atendeu todos os seus requisitos e exigências, estando assim HABILITADA nos termos do Edital já
citado. Atendida as condições de habilitação e em atendimento ao disposto no seu subitem, DECLARA
vencedora do certame licitatório as licitantes como registrado no mapa de julgamento. Ato continuo após
registro dos preços, por apresentar valor compatível com o mercado e apresentar todos os requisitos de
habilitação, por fim e de acordo com o disposto no Edital em seu itern DECLARA OBJETO DO PREGÃO
N° 010/2022 a licitante acima registrado, e após análise e emissão de parecer da ASSESSORIA
JURÍDICA, será o objeto do presente pregão homologado pelo chefe do poder executivo municipal. Do
registrado indagou o PREGOEIRO a licitante presente quanto á interposição de recurso quanto á decisão
ora proferida o que foi dito pelo licitante presentes que nada havia a registrar por interposição de
recursos. Nada mais havendo a registrar, lavrçu-^e a presente ata, que, depois de lida e achada em
conformidade com os feitos deste ato que Vai
lal devidamente aprovada e assinada por todos os
esentes.
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EUDES DE SOUSA FELIX BEQUIMAN
Membro da Comissão de Pregão

DIANA RÉGINAÊLISTADE ALMEIDA
Membro da Coínissão de Pregão
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ARAÚJO TAVERNY LTDA
CNPJ: 35.688.328/0001-27
Fábio Saraiva Varela Chaves
CPF sob 0 n° 911.988.792-20
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I CpPF sob o n° 762.679.621-72
RGáobon® 053.246 2^ via SSP/TO
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RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA
CPF sob 0 n° 429.237.867-34
RG Süb o n° 44.107 SJSP/TO

NATAL SILVA ARAÚJO
CPF/MF sob n° 254.000.883-68
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WALDIVINO GOMES DA ABADIA
CPF/MF sob n° 590.334.101-25
RG n° 207.234 SSP/TO

JOSÉ RAIMUNDO MORAIS DA SILVA
CPF sob 0 n° 012.635.501-00
RG sob 0 n° 639.393 SSP/TO

ANNE MENDES SANT ANA
CPF sob o n° 704061722-69
RG sob 0 n° 3484511-9 2® via SSP/AM

PEDRO DE SOUSA
CPF sob 0 n° 617.989.591-00
RG sob 0 n"* 48.749 2" via SSP/TO

DIONISON ALVES LEITE
CPF sob o n° 012.635.501-00
RG sob 0 n° 778.532 SSP/TO

ANTJ^Nip FERREIRA NETO
CPF sob 0 n° 364.612.101-72
RG sob d n° 2221077 SSP/GO

JOSE HELIO LIMA DE SOUSA
CPF sob o n° 760.889.361-34
RG sob 0 n° 013.944 SSP/TO

FRANCISCO EVALDO SILVA PEREIRA
CPF sobon"* 861.488.851-15
RG sob 0 n° 69.564 SSP/TO

