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ATA DE ABERTURA DO CONVITE Nº 0216001/2016 
 
Ata de abertura de licitação na modalidade de CONVITE n.º 0216001/2016, cujo objeto de 
licitação é a Seleção e Contratação de pessoa jurídica, do ramo pertinente, especializada para o 

Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos e Equipamentos 

(sistema de som, telefonia e monitoramento de vigilância), conforme termo de referência no 
Anexo I. 
  
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e dez 
minutos, incluindo o período de tolerância, na CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, 
localizada na Rua 1º de Janeiro nº 1274, Catedral – CEP. 68.371.020 – Altamira – Pará, reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitação: Zilda Araújo dos Santos – Presidente, Cleany Barbosa Raposo - 
Secretária e Carlos Alberto da Silva - Membro, ambos designados pela através da Portaria nº 188 de 
12 de janeiro de 2016, para o recebimento dos envelopes de habilitações e propostas de preços para 
a realização do processo de licitação em epígrafe, conforme publicações no Quadro de avisos da 
Unidade Gestora no dia 19/02/20146, conforme comprovante anexo ao processo, sendo que foram 
convidadas 03 (três) empresas especializadas do ramo, conforme a seguir: PERFORM 
INFORMÁTICA EIRELLI - ME - CNPJ: 04.624.939/0002-69; FLASH COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 06.622.953/0001-66; e a MARIO L P BARROS 
– ME - CNPJ/MF nº 02.552.340/0001-50, sendo que todas as empresas que receberão o Edital 
compareceram no dia e hora marcada para recebimento dos envelopes contendo documentos de 
habilitações e propostas de preços. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação procedeu o 
certame com o recolhimento dos envelopes contendo documentos de habilitações e propostas de 
preços, onde iniciamos com abertura dos envelopes “A” documentos de habilitação, sendo que a 
empresa MARIO L P BARROS – ME - CNPJ/MF nº 02.552.340/0001-50, está representada pelo 
proprietário Sr. Mário Luiz Pinto Barros do RG 07658832-6 IFP/RJ e CPF 006.339.347-63; a 
empresa FLASH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 
06.622.953/0001-66 está representada por sua sócia proprietária Sr. Cleci Aparecida de Pinho, 
portador do RG: 3181189 SSP/SC e CPF: 019.220.559-56; e a empresa PERFORM 
INFORMÁTICA EIRELLI - ME - CNPJ: 04.624.939/0002-69 está representada por seu 
proprietário Sr. Odair de Pinho, portador do RG: 7004422 SSP/PA e CPF: 818.025.289-20, onde foi 
examinada todas as suas documentações e as mesmas estão devidamente habilitadas, visto todas as 
empresas renunciaram a qualquer recurso na fase habilitação. Na fase de julgamento das propostas a 
Comissão Permanente de Licitação julgou que as empresas presentes atenderam ao que foi 
solicitado no presente Edital, estando assim com seus preços compatíveis com os praticados no 
mercado, e conforme o critério de julgamento estabelecido no edital, a Comissão Permanente de 
Licitação considerou a empresa MARIO L P BARROS – ME - CNPJ/MF nº 02.552.340/0001-50 
vencedora do presente certame com o valor Global de R$: 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil 
Reais), objeto desta licitação, sendo que os valores estão mencionados no mapa em anexo, que é 
parte integrante desta ata, sendo que o presente processo será submetido à apreciação do Ordenador 
de despesas ao Presidente da Câmara Municipal de Altamira Sr. Francisco Armando Alvino 
Aragão, para efeito de homologação, considerando que os licitantes presentes abriram mão de todo 
e qualquer recurso na fase de habilitação como também de julgamento das propostas. Sem mais 
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para tratar digno de registro, eu Cleany Barbosa Raposo lavrei a presente ata, a qual assino e será 
assinada por todos os demais membros da Comissão Permanente de Licitação, e representantes das 
empresas que se faz presentes ao processo de Licitação em epígrafe.   

 
 

_______________________________ 
Zilda Araújo dos Santos 

Presidente da CPL 

 ______________________________ 
MARIO L P BARROS – ME 
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Carlos Alberto da Silva 
Membro - CPL 
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DE INFORMÁTICA LTDA 
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