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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 
N. 006/2017 CMP-PP 

 Às 16:40 hs do dia 11 de Abril de 2017, na sala de Sessão da Câmara Municipal de Portel - PA, reuniram – se 

o pregoeiro Leandro de Aguiar Alves e respectivos membros da equipe de apoio, para o recebimento e abertura dos 

envelopes contendo as proposta de preços e documentação, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU 

PESSOA FÍSICA PARA ALUGUEL DE BARCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PORTEL. O pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os aspectos legais. 

Deixou clara a proibição do uso de calculadora fora da fase de negociação e telefone celular, pois o uso dos mesmos 

atrasa e impede o andamento saudável do certame. Imediatamente o pregoeiro solicitou aos representantes das 

proponente que se identificasse através do credenciamento, munidos de sua carta de credenciamento ou procuração, e 

no caso de Pessoa Física a cédula de identidade para efeito de comprovação. Apresentou o credenciamento para a 

licitação os licitantes abaixo relacionados: ANETI GOMES DO AMARAL portador do CPF: 818.072.442-53 e IZADORA 

GOMES PORTO portadora do CPF: 045.119.832-83.  

Dando seguimento, é solicitado o envelope de propostas de preços, e franqueada para os participante, para 

que analisem e rubriquem todas as paginas. Depois disso o pregoeiro recolhe a proposta de preços e analisa. Após ter 

conferida a proposta é confirmada que as mesmas atendem todos os requisitos estabelecidos no edital, portando 

passando assim para a fase de negociação, onde a Sra. ANETI GOMES DO AMARAL obtém com êxito o item com o 

valor mensal de (R$ 3.000,00), o pregoeiro solicita o envelope de Habilitação e atesta que a licitante atende todos os 

requisitos solicitado no edital sendo assim considerada habilitada. Após isso o item 02 para é obtido com êxito pelo a 

proponente a Sra. IZADORA GOMES PORTO com o valor mensal de (R$ 4.000,00), o pregoeiro solicita o envelope de 

Habilitação, ato contínuo é analisado os documentos e confirmado que atende todos os requisitos solicitado no edital 

sendo assim considerada habilitada. 

Após conclusão da negociação o pregoeiro e sua equipe de apoio inicia as disposições finais informando que 

após trâmite interno para analise do Jurídico e Controle interno a ATA de registro de preços estará disponível para 

assinatura preenchida formalmente conforme modelo do edital e preços aqui fixados. Considerando que ninguém 

manifestou intenção de interpor recurso, ao pregoeiro adjudicou os itens do certame. Nada mais havendo a tratar, 

lavrou – se a presente ata que vai assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e os representantes das empresas 

presente. O pregoeiro declarou encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos. 

 

 

________________________________                              ______________________________ 
 Leandro de Aguiar Alves                                                      Equipe de Apoio 
 Pregoeiro Oficial 
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ANETI GOMES DO AMARAL  
CPF: 818.072.442-53  
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IZADORA GOMES PORTO  
CPF: 045.119.832-83 
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