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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO, CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS, 
LANCES E HABILITAÇÃO. 

PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DO PROCESSO Nº 030/2018 
 

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (11/04/2018), às dez horas (10h00), 
na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte (CAU/RN), situada 
na Rua Conselheiro Morton Faria, 1440, Lagoa Nova, Natal/RN, reuniram-se a pregoeira e 
equipe de apoio conforme designação constituída pela Portaria nº 03/2018 de 08 de março 
de 2018, para realizar apuração do pregão presencial nº 01/2018, referente à contratação de 
empresa exclusivamente EPP e ME, para a prestação de serviços de locação de veículo 
automotor, sem motorista, quilometragem livre, incluindo a manutenção 
preventiva e corretiva do mesmo, sem fornecimento de combustível, com seguros e taxas 
para atendimento às atividades do CAU/RN. Participam desta sessão a pregoeira Carina 
Coutinho de Azevedo, membros da equipe de apoio, Laura Cunha Torquato e Jessica 
Graciele Teixeira de Carvalho, assessor jurídico Hector Siqueira, e as empresas licitantes: 
TRANSPORTE DE CARGAS EIRELLI – ME – CNPJ: 70.043.138/0001-53; PAIVA 
LOCADORA RENT A CAR – ME – CNPJ: 04.233.881/0001-41; EMPRESA BRASILEIRA DE 
LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA – EPP- CNPJ: 03173.828/0001-30. A pregoeira deu início 
à sessão solicitando os documentos de credenciamento, e após análise, decide que todas as 
empresas participantes estão credenciadas. A pregoeira solicita os envelopes de proposta de 
preço, e decide que todas as empresas participantes estão classificadas. A pregoeira dá início 
à etapa de lances, que é vencida pela licitante TRANSPORTE DE CARGAS EIRELLI - ME, 
com o valor ofertado de R$ 15.540,00, conforme planilha anexa. Após a etapa de lances, a 
pregoeira dá continuidade solicitando os envelopes de habilitação, e faz abertura do envelope 
da licitante vencedora, onde analisa os documentos juntamente com a equipe de apoio. 
Verificou-se que a documentação apresentada atende aos requisitos de habilitação. A 
pregoeira decide declarar vencedora do objeto licitante, a empresa TRANSPORTE DE 
CARGAS EIRELLI - ME. Registra a pregoeira que nenhuma empresa licitante manifestou 
intenção de interpor recurso dos seus atos e decisões. Nada mais havendo a tratar, lavrou a 
presente ata que vai assinada pela pregoeira, membros da equipe de apoio, e licitantes. A 
pregoeira declarou encerrados os trabalhos. 
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