
 
REPÚBLICA FERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Rua 1º de Janeiro, 1274 Bairro Catedral - CEP: 68371-075 - Fone: 3515 - 1528   
Altamira - Pará 

 

 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 4010/2015 
 
Aos treze (13) dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 09:00 horas, reuniu-se 
o Pregoeiro Sr. Raimundo Armênio R. dos Santos, e sua Equipe de Apoio  Sr. Carlos Alberto 
da Silva, e Sras. Zilda Araújo dos Santos e a Sra, Cleany    Barbosa Raposo, nomeados pela 
Portaria nº 001/2015, 02 de janeiro 2015,  no auditório da Câmara Municipal de Altamira, sito a 
Rua Primeiro de Janeiro, nº 1274 – Bairro Catedral - Altamira/PA, conforme artigo 3º, parágrafo 
4º, da Lei Federal de nº 10.520/2002, para o recebimento dos envelopes de proposta e 
documentos para a realização do processo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
de nº 4010/2015, cujo objeto é a locação de máquinas  impressoras com fornecimentos de papeis e 

manutenção corretiva e preventiva mensalmente, e aquisição de gêneros alimentícios, limpeza copa e 

cozinha, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Altamira,, conforme anexo de  
quantitativos. Cinco  empresas receberam o edital via e-mail a saber: SUPERMERCADO 
CASTRO MIX, SUPERCADO DIAS, SUPERCADOS CAMPEIRO, e A. MACEIRA COMÉRCIO-
ME, a empresa P C SOL INFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ-06.335.854/0001-05, retirou o 
edital diretamente na secretaria da CMA.  As empresas acima citadas somente a empresa P C 
SOL INFORMÁTICA LTDA-EPP,  compareceu para participação no certame representado por 
seu sócio o Sr. Carlos Carneiro Neves. O Pregoeiro solicitou ao presente os documentos de 
credenciamento juntamente com os envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO, após identificado 
a empresa e representante o Pregoeiro deu o prosseguimento com a abertura do  envelope da 
Proposta e por ter atendido as exigências do presente Edital, estando assim a Proposta da 
presente apta para fases de lances verbais, como veremos abaixo 
 

EMPRESAS 
LANCES 

ESCRITOS 
LANCE 

01 
LANCE 

02 
LANCE 

03 
LANCE 

04 
LANCE 

05 

LOTE 05 

P C SOL INFORMÁTICA LTDA-EPP 9.623,00 s/lance     

       

LOTE 06 

P C SOL INFORMÁTICA LTDA-EPP 
31.514,45 

S/ 
LANCE 

   
 

       

LOTE 07 

P C SOL INFORMÁTICA LTDA-EPP 11.250,00  9,000,00 8.550,00 8.100,00 7.650,00 5.850,00 

       

       

 
 Após ofertas dos lances verbais, a empresa  P C SOL INFORMÁTICA LTDA-EPP, foi 

considerada vencedora dos lotes apresentados 02, 05, 06  e 07 - no valor de R$ 46.987,45-

(quarenta e seis mil e novecentos e oitenta e sete reais quarenta e cinco centavos).   Pregoeiro 
adjudicou os valores em favor da  empresa presente, uma vez que os preços ofertados estão 
em acordo com os de estimativa do presente processo. Após o encerramento dos lances 
verbais o Pregoeiro procede a abertura do envelope de documentação e, constatou-se que os 
mesmos estavam em acordo com os itens do edital. Foi designada a expressa desistência de 
interpor recurso por parte do licitante participante, o Pregoeiro informou aos presentes que os 
preços serão levados à apreciação da Autoridade Competente. A empresa presente não 
ofertou preços para os lotes 01,02, 03, 04,  os quais serão efetuados processo de compra 
direta através de dispensa de licitação, pois, o referido procedimento não trará nenhum prejuízo 
a este Poder Legislativo, uma vês, que  foi realizado o Pregão Presencial nº 4008/2015, com 
abertura dia 16/10/2015, onde os produtos constantes do lotes acima citados não foram 
cotados pelas empresas presentes. Eu Raimundo Armênio R. dos Santos, lavrei a presente ata 
qual será assinada mim, e por todos os membros da equipe de apoio e do licitante presente. 
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CONTINUAÇÃO DA ATA DO PREGÃO 4010/2015 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Raimundo Armênio R dos Santos 

Pregoeiro 
 
 

 
_________________________ 

Zilda Araújo dos Santos 
Membro da Equipe de Apoio 

 

________________________ 
Cleany Barbosa Raposo 

Membro da Equipe de Apoio 
 

 

 
_________________________ 

Carlos Alberto da Silva 
Membro da Equipe de Apoio 

 
 

 
 

_____________________________________ 
P C SOL INFORMÁTICA LTDA-EPP 

Carlos Carneiro Neves 
Sócio 
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