REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER LEGISLATIVO
ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 004/2016, cujo objeto de licitação é a seleção
e contratação de empresas para Prestação de serviços de locação e manutenção de veículos automotor, conforme
termo de referência no Anexo I.
Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis 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 o Pregoeiro Jozimar dos Santos Silva e a Equipe de Apoio composta por
Carlos Alberto da Silva e Zilda Araújo dos Santos, ambos designados pela Portaria nº. 187 de 12 de janeiro de
2016, para o recebimento dos envelopes de credenciamentos, propostas e documentos para a realização do
processo de licitação em epígrafe, conforme publicações no Quadro de avisos da Câmara municipal de Altamira
no dia 07/03/2016, Jornal de Grande Circulação Regional de 07/03/2016 e no Diário Oficial do Estado
07/03/2016, conforme comprovantes anexos ao processo, tendo em vista a ampla divulgação somente 01 (uma)
empresa fez a retirada do edital, conforme a seguir: BIOMA BRASIL CONSULTORIA PROJETOS E
SERVIÇOS - LTDA, sendo que a mesma compareceu no dia e hora marcada para recebimento dos envelopes
contendo credenciamento, propostas de preços e habilitação. O Pregoeiro e sua equipe de apoio procederam o
certame com o recolhimento dos envelopes contendo credenciamento, proposta de preços e habilitação, onde
iniciamos com abertura dos envelopes “A”. A empresa BIOMA BRASIL CONSULTORIA PROJETOS E
SERVIÇOS - LTDA, sendo que a empresa apresentou os documentos solicitados para o credenciamento, onde
foram analisados e rubricados, sendo que a empresa presente está credenciada, e apta a prosseguir no certame
licitatório, sendo que perguntamos ao licitante presente se teria alguma argumentação sobre o credenciamento e o
mesmo concordou com o prosseguimento do certame. Deu-se o início a abertura dos envelopes “B” onde contém
a proposta de preços, após análise e visto o representante presente, a proposta está devidamente classificada,
sendo que também nesta fase perguntamos ao licitante presente se teria alguma argumentação sobre a proposta de
preços concordou com o prosseguimento do certame, passamos para a fase dos lances o Pregoeiro deu início a
uma negociação direta com os fornecedores, onde os licitantes presentes foram incentivados a baixarem os preços
ora apresentados por escrito, sendo que os valores estão mencionados no mapa em anexo, que é parte integrante
desta ata, passando para a fase de habilitação onde abrimos o envelope da empresa presente e classificada envelope “C” onde foi examinada todas as suas documentações, considerando que a empresa está habilitada, com
ressalva de apresentação das regularidades fiscais apontadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis. visto que a
presentes renunciou a qualquer recurso neste certame, inclusive na fase habilitação, eu Jozimar dos Santos Silva,
pregoeiro deste certame, informo que a empresa: BIOMA BRASIL CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA venceu a presente licitação com o valor global de R$ 194.940,00 (cento e noventa e quatro mil, novecentos
e quarenta reais). Encaminho o presente processo ao Presidente da Câmara Municipal de Altamira Sr. Francisco
Armando Alvino Aragão, Ordenador de Despesas para efeito de homologação após apresentação da regularidade
fiscal da empresa vencedora. Sem mais para tratar digno de registro, lavrei a presente ata, a qual assino e será
assinada pelo representante presentes e equipe de apoio.
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