ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

ATA DE REALIZAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2022
Aos oito (08) do mês de (02) Fevereiro de 2022, às quinze horas, na sede da Câmara Municipal de
Santana do Araguaia - PA, onde se achava presente o pregoeiro Sr. James Dean MIlhomem dos
Santos, regularmente nomeado pela portaria nº002/2022 (03-01-2022) e a equipe de apoio
composta pela sra Luceir Alves Teixeira Carneiro e o senhor Platini Vieira Sousa, para
realização do procedimento licitatório, Pregão Presencial nº 001/2022. O referido Pregão tem como
objeto: Aquisição de combustível (gasolina comum, Óleo Diesel Comum S500 e óleo diesel S10)
para ser utilizado na execução das atividades da Câmara Municipal de Santana do Araguaia – PA,
exercício 2022. O referido processo foi publicado no Diário Oficial da União - DOU, sob o Nº18,

pagina 222, quarta feira, 26 de Janeiro de 2022; Diário oficial do Estado – IOEPA, Nº34.844, pagina
77, quarta feira, no dia 26 de Janeiro de 2022, no jornal de grande circulação (jornal da Amazônia) e
anexada no quadro de aviso da Câmara Municipal de Santana do Araguaia, em 26 de Janeiro de
2022 e Publicado no portal da transparência da Câmara Municipal de Santana do Araguaia – PA:
http://www.cmsa.pa.gov.br/ e publicado no portal do jurisdicionado no portal do TCM https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/mural-de-licitacoes. No horário fixado
pela a comissão o senhor pregoeiro declara aberta a sessão e faz constar que compareceu o senhor
DALCI FONSECA CORREIA, portador do CPF: 299.728.091-53, representando a empresa:
MORAES E REIS LTDA, CNPJ: 04.307.495/0001-57. O sr. MARCOS CORDEIRO VILARINS DA
SILVA, portador do CPF: 048.756.701-33, representando a empresa: POSTO DE SERVIÇO SAWA
LTDA, CNPJ: 07.901.093/0002-55. Em seguida o senhor pregoeiro cedeu à palavra aos
representantes às empresas que quisessem se pronunciar sobre o credenciamento, ninguém fez
uso da palavra. Em seguida o senhor pregoeiro cedeu à palavra a equipe de apoio que quisessem
se pronunciar sobre o credenciamento, ninguém fez uso da palavra. Em seguida a comissão faz
analise dos documentos de credenciamento, e declara as empresas: MORAES E REIS LTDA,
CNPJ: 04.307.495/0001-57; POSTO DE SERVIÇO SAWA LTDA, CNPJ: 07.901.093/0002-55,
credenciadas no certame. Após declarar aberta a fase de analise e recebimento das propostas
financeiras, o senhor pregoeiro cedeu à palavra aos representantes às empresas que quisessem se
pronunciar sobre recebimento e aprovação das propostas, ninguém fez uso da palavra. Em seguida
o senhor pregoeiro cedeu à palavra a equipe de apoio que quisessem se pronunciar sobre
recebimento e aprovação das propostas, ninguém fez uso da palavra. Em seguida a comissão faz
analise das propostas financeiras, e declara aprovadas as propostas financeiras das empresas:
MORAES E REIS LTDA, CNPJ: 04.307.495/0001-57; POSTO DE SERVIÇO SAWA LTDA, CNPJ:
07.901.093/0002-55. Em seguida o senhor pregoeiro declara aberta a fase de lances, e faz constar
que o mapa de lances esta em anexo a esta ata, fazendo parte integral da mesma. Em seguida o
senhor pregoeiro declara aberta a fase de analise de habilitação, fazendo constar que a empresa:
MORAES E REIS LTDA, CNPJ: 04.307.495/0001-57, atendeu o solicitado no edital e declara a
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mesma HABILITADA e vencedora do certame. Nada mais havendo a relatar, lavrei a seguinte ata
que passa a ser assinado por mim pregoeiro pela equipe de apoio e pelos representantes das
empresas presentes.
James Dean Milhomem dos Santos
Pregoeiro
Luceir Alves Teixeira Carneiro
Equipe de apoio
Platini Vieira Sousa
Equipe de apoio
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