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Ata de abertura do Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
001/2017 – CPL/CMAP. Aos dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e 
dezessete, após comunicado a todos os interessados que retiram o edital, reuniu-se 
na Câmara Municipal de Aurora do Pará, às 08:00 horas, a  senhora Pregoeira 
designados pela Portaria Nº 009/2017 e sua equipe de apoio designados pela 
Portaria Nº 007/2017 de 03 de Janeiro de 2017, do Exmº. Sr. Presidente JOELSON 
DA SILVA OLIVEIRA , presentes a Pregoeira a senhora VALERIA DE SOUSA 
SOUSA, inscrita no CPF de nº 783.149.842-72 e RG de nº 4838862, e sua equipe de 
apoio Presidente da CPL a senhora MARLI SILVA PINHO, Secretaria da CPL MARIA 
HELENA RIBAS OLIVEIRA, membro da CPL o senhor  DIEMISON RODRIGUES 
LEONOR, para a abertura do Procedimento Licitatório, na modalidade Pregão 
Presencial 001/2017 – CPL/CMAP, tendo os mesmo seguidos todos os trâmites legais 
e determinados pela Lei n 10.520, de 17/07/2002, Decreto no 3.555, de 
08/08/2000, Decreto n° 3.693 de 20/12/2000, Decreto n° 3.784 de 06/04/01, Lei 
n. 6.474, de 06/08/2002, Decreto n° 0199, de 09/06/2003 e legislação correlata 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com aviso de licitação 
publicação no Diário Oficial do Estado, da União e no Diário do Pará, e no quadro de 
avisos da unidade gestora, respeitando o principio da publicidade. Em seguida a 
Pregoeira deu como aberta a fase de credenciamento e declararam regular o 
credenciamento do licitante POSTO GOIABEIRA LTDA, CNPJ: 04.305.405/0001-
99, tendo como procurador: ANDRE GONÇALVES VIANA, RG: 2498928 CPF: 
460.040.332-00, a pregoeira juntamente com a equipe de apoio, decide iniciar a fase 
de lances da empresa participante que apresentou a proposta dentro do estabelecido 
na lei, para posterior analise da proposta de acordo com as exigências do edital. Em 
prosseguimento a sessão foi aberta o envelope da proposta da empresa participante e 
após analise da pregoeira e membros da equipe de apoio, a pregoeira examinou a 
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando-se que a 
proposta da empresa atende-se as condições exigidas com o edital. Em continuidade 
ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com o licitante 
conforme o edital, dando inicio aos COMBUSTIVEIS (gasolina comum), onde o 
respectivo item ficou com a empresa POSTO GOIABEIRA LTDA, CNPJ: 
04.305.405/0001-99 no valor de R$: 4,02. Em seguida a senhora Pregoeira passou 
para a fase de habilitação com o exame dos DOCUMENTOS, que foram analisados 
pela senhora Pregoeira e equipe de apoio, verificando-se a regularidade das 
documentações da empresa POSTO GOIABEIRA LTDA, CNPJ: 04.305.405/0001-
99 que foi declarada habilitada pela Pregoeira e equipe de apoio. Por todo o relatado 
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esta Pregoeira abriu espaço para o participante se manifestar com intenção de 
recurso sobre o procedimento realizado neste evento, obtendo por unanimidade que 
não há interesse em impugnar ou manifestar intenção de recurso, seguindo todos os 
trâmites legais e determinados pela Lei n 10.520, de 17/07/2002, Decreto no 3.555, 
de 08/08/2000, Decreto n° 3.693 de 20/12/2000, Decreto n° 3.784 de 06/04/01, 
Lei n. 6.474, de 06/08/2002, Decreto n° 0199, de 09/06/2003 e legislação correlata 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores. E 
por nada mais haver a tratar a presente Ata foi encerrada e vai por todos assinada. 

  

 
_______________________________ 
VALERIA DE SOUSA SOUSA. 

CPF de nº 783.149.842-72 
Pregoeira 
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