Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO
Trabalho e Desenvolvimento Social

ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 053/2018

Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP n.º 053/2018,
cujo objeto de licitação é a seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar
o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para a Locação de
Veículos e Máquinas Pesadas, para contratações futuras, na forma estabelecida no
inciso I do art. 2º do Decreto Municipal nº 544/2014, conforme especificações
constantes do Termo de Referência (Anexo I).
Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e dez
minutos, incluindo o período de tolerância, na Divisão de Suprimentos e Serviços da
Prefeitura Municipal de Altamira, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº.
3246, Bairro Esplanada do Xingu, na cidade de Altamira, estado do Pará, reuniu-se o
Pregoeiro José de Arimateia Alves Batista e a Equipe de Apoio a Equipe de Apoio
composta por Ana Paula da Silva Barros e Polyana Moreira da Silva, ambos designados
pela Portaria nº. 1.881 de 18 de agosto de 2017, para o recebimento dos envelopes de
credenciamentos, propostas e documentos de habilitação para a realização do processo
de licitação em epígrafe, conforme publicação no Quadro de avisos da Unidade Gestora
no dia 26/07/2018, Diário Oficial da União edição nº. 143, seção 3, página nº. 177 do dia
26/07/2018, no Diário oficial do Estado edição nº. 33.666 página nº. 76 do dia
26/07/2018 e Jornal de Grande Circulação Diário do Pará caderno de economia do dia
26/07/2018 e no meio eletrônico no site Oficial da Prefeitura Municipal de Altamira,
www.altamira.pa.gov.br no dia 26/07/2018, conforme comprovantes anexos ao processo,
tendo em vista a ampla divulgação somente 05 (cinco) empresas fizeram a retirada e/ou
solicitação do edital, conforme a seguir:
01- GERALDO BORSATTO – ME (CONSTRUTORA LINHARES) – CNPJ:
15.550.279/0001-80;
02- CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA – EPP (A.G.L) – CNPJ:
06.998.297/0001-02;
03 – CONSTRUTORA LORENZONI LTDA (PLANEL) – CNPJ: 02.600.407/0001-85;
04 – TEC LIX AMBIENTAL LTDA – CNPJ: 08.413.917/0001-20 e a
05 – JF EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 06.001.493/0001-60.
Sendo que as empresas acima citadas receberam o Edital e todos os seus anexos,
considerando que a empresa a seguir:
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01 – CONSTRUTORA LORENZONI LTDA (PLANEL) – CNPJ: 02.600.407/0001-85;
Não compareceu no dia e hora marcada para recebimento dos envelopes contendo
credenciamento, proposta de preços e documentos de habilitação, caracterizando com o
isso o desinteresse em licitar com a administração, as demais empresas compareceram, o
Pregoeiro e equipe de apoio procederam o certame com o recolhimento dos envelopes
contendo credenciamentos, propostas de preços e habilitações, onde iniciamos com
abertura dos envelope “A” da empresa:
01- GERALDO BORSATTO – ME (CONSTRUTORA LINHARES) – CNPJ:
15.550.279/0001-80 está representada pela seu proprietário Sr. GERALDO BORSATTO
portador do RG: 360441 SSP/ES e CPF: 421.124.867-72, declarou ser Micro Empresa ME, e apresentou a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEPA, sendo que a mesma
gozará das prerrogativas da LC nº. 123/2006;
02- CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA – EPP (A.G.L) – CNPJ:
06.998.297/0001-02 está representada pelo seu sócio administrador Sr. JOSÉ
FRANCISCO ANDRADE ARAÚJO portador da Carteira da Carteira Nacional de
habilitação - RG nº. 04581612197 DETRAN/PA e CPF: 278.806.562-00, declarou ser
Empresa de Pequeno Porte - EPP, e apresentou a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA
JUCEPA, sendo que a mesma gozará das prerrogativas da LC nº. 123/2006;
03 – TEC LIX AMBIENTAL LTDA – CNPJ: 08.413.917/0001-20 está representada
pelo seu procurador Sr. ADEMILTON RABELO GONÇALVES portador da Carteira de
Identidade - RG: 4390260 SSP/PA e CPF: 754.899452-49 declarou ser Empresa de
Pequeno Porte - EPP, e apresentou a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEPA, sendo
que a mesma gozará das prerrogativas da LC nº. 123/2006 e o
04 – JF EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 06.001.493/0001-60 está representada
pelo seu sócio administrador Sr. JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA portador do RG:
0691398-9 SSP/AM e CPF: 311.457.872-15, declarou ser Empresa de Pequeno Porte EPP, e apresentou a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEPA, sendo que a mesma
gozará das prerrogativas da LC nº. 123/2006;
Considerando que todos os documentos solicitados para o credenciamento foram
apresentados, analisados e por todos rubricados, sendo que perguntamos aos
representantes presente se alguém teria alguma argumentação referente ao
credenciamento, e ambos concordaram com a análise dos documentos, sendo que as
empresas presente estão credenciadas e aptas a prosseguirem no certame licitatório.
Deu-se o início a abertura dos envelopes “B” onde os mesmos contém as proposta de
preços, após análise e visto de todos os presentes constatamos que:
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01- GERALDO BORSATTO – ME (CONSTRUTORA LINHARES) – CNPJ:
15.550.279/0001-80, está em conformidade com o Edital - OK;
02- CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA – EPP (A.G.L) – CNPJ:
06.998.297/0001-02, está em conformidade com o Edital - OK;
03 – TEC LIX AMBIENTAL LTDA – CNPJ: 08.413.917/0001-20, após análise da
documentação da empresa supra citada detectamos que a mesma descumpriu a
solicitação constante no Primeiro Adendo, conforme a seguir:
ITEM 7, subitem 7.1 da minuta e do Edital
n) - A licitante deve comprovar possuir assistência técnica para manutenção dos
veículos e máquinas pesadas na cidade de Altamira, que pode ser comprovado da
seguinte forma:
n-1) - Oficina para própria, que deverá acompanhar a Licença de Operação
emitida pela Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo
de Altamira/PA;
n-2) – Oficina terceirizada, que deverá acompanhar o contrato de
manutenção com firma reconhecida e a empresa terceirizada deve possuir a
Licença de Operação emitida pela Secretaria Municipal de Gestão do Meio
Ambiente e Turismo de Altamira/PA.
A licitante TEC LIX AMBIENTAL LTDA apresentou um contrato de prestação de
serviços entre a mesma e a empresa PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMÉRCIO
DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – 11.907.315/0001-33, juntamente com a Licença de
Operação emitida pela Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo de
Altamira/PA, porém o contrato ora apresentado está em desconformidade com a
solicitação constante na letra “n-2” do Edital, conforme grifo nosso, está apenas assinado
digitalmente, considerando que deixamos claro no edital que o referido contrato deve ter
firma reconhecida, considerando também o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
CONCLUSÃO: A licitante TEC LIX AMBIENTAL LTDA – CNPJ: 08.413.917/000120 terá sua proposta DESCLASSIFICADA por não apresentar o contrato de manutenção
dos veículos e máquinas pesadas com firma reconhecida, de acordo com a solicitação
constante no item 7, subitem 7.1, letra “n-2”, considerando que a manutenção é de suma
importância, haja vista que a manutenção ora citada é totalmente por conta do
contratado.
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04 – JF EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 06.001.493/0001-60, está em
conformidade com o Edital - OK
O Pregoeiro suspendeu cessão por um período de 10 (dez) minutos de intervalo para os
licitantes realizarem suas necessidades pessoais, iniciando as 10:25 horas e retomando as
10:35 horas, ante do início da fase dos lances.
Em conformidade com as análises acima, sendo que perguntamos aos representantes
presentes se alguém teria alguma argumentação referente a análise de propostas o Sr.
ADEMILTON RABELO GONÇALVES representante da empresa TEC LIX
AMBIENTAL LTDA manifestou que irá recorrer contra a desclassificação de sua
proposta, os demais licitantes abriram mão de qualquer recurso na análise de propostas,
passamos para a fase dos lances o Pregoeiro deu início a uma negociação direta com os
fornecedores presentes, 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 abrimos
os envelopes “C” das empresas vencedoras onde foi examinado todas as suas
documentações, conforme a seguir:
01- GERALDO BORSATTO – ME (CONSTRUTORA LINHARES) – CNPJ:
15.550.279/0001-80, está devidamente habilitado, OK;
02- CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA – EPP (A.G.L) – CNPJ:
06.998.297/0001-02, está devidamente habilitado, OK;
03 – TEC LIX AMBIENTAL LTDA – CNPJ: 08.413.917/0001-20, o seu envelope será
retido, e ficará em posse do Pregoeiro e equipe de apoio, considerando que iremos
conceder o prazo para que a mesma apresente seu recurso devidamente fundamente, caso
não apresente será devolvido o envelope devidamente lacrado, e a
04 – JF EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 06.001.493/0001-60, está
devidamente habilitado, OK.
As empresas consideradas vencedoras estão devidamente habilitadas, considerando que
as mesmas renunciaram a qualquer recurso neste certame, inclusive na fase habilitação,
eu JOSÉ DE ARIMATÉIA ALVES BATISTA Pregoeiro deste certame adjudico as
empresas a seguir:
01- GERALDO BORSATTO – ME (CONSTRUTORA LINHARES) – CNPJ:
15.550.279/0001-80, venceu os LOTES: 22, 24 e o 31;
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02- CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA – EPP (A.G.L) – CNPJ:
06.998.297/0001-02, venceu os LOTES: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10 11, 16, 20, 21,
23, 26, 27, 28, 29 e o 30;
03 – JF EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 06.001.493/0001-60 venceu os
LOTES: 03, 04, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e o 25.
Considerando que o Sr. ADEMILTON RABELO GONÇALVES representante da
empresa TEC LIX AMBIENTAL LTDA informou que irá recorrer contra a
desclassificação de sua proposta, conforme consta na ata, e irá solicitar vistas no
processo, após a apresentação do recurso e o esclarecimento do mesmo, iremos
encaminhamos o presente processo ao Prefeito Municipal Eng. DOMINGOS JUVENIL,
Ordenador de Despesas para efeito de homologação das empresas vencedoras. Sem mais
para tratar digno de registro, lavrei a presente ata, a qual assino e será assinada pelos
representantes presentes e equipe de apoio.

________________________________________

________________________________________

José de Arimatéia Alves Batista
Pregoeiro

GERALDO BORSATTO – ME
(CONSTRUTORA LINHARES)
Participante

______________________________________

_________________________________________

Polyana Moreira da Silva
Equipe de Apoio

CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA
– EPP (A.G.L)
Participante

______________________________________

_________________________________________

Ana Paula da Silva Barros

TEC LIX AMBIENTAL LTDA
Participante

Equipe de Apoio

_________________________________________

JF EMPREENDIMENTOS LTDA
Participante
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