ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

CONTINUIDADE DA ATA DE REALIZAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022
Aos Vinte e três (23) dias do mês de (03) Março 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 nº001/2022 (03-01-2022) e a equipe de
apoio composta pela sra Luceir Alves Teixeira Carneiro e o senhor Platini Vieira Sousa, para dar
continuidade no procedimento licitatório, Pregão Presencial nº 002/2022. O referido Pregão tem
como objeto: Locação de veículos para serem utilizados 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 Nº25, pagina 228, sexta - feira, 04 de Fevereiro de 2022; Diário oficial
do Estado – IOEPA, Nº34.855, pagina 123, sexta - feira, no dia 04 de Fevereiro de 2022, no jornal
de grande circulação (jornal da Amazônia) e anexada no quadro de aviso da Câmara Municipal de
Santana do Araguaia, em 04 de Fevereiro 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-dojurisdicionado/sistema/mural-de-licitacoes. O senhor pregoeiro faz leitura da ata anterior e faz
constar que após registro das alegações referente às propostas financeiras feitas pelas empresas: L
& C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 07.151.812/0001-87; M. N CARVALHO EIRELI,
CNPJ: 19.872.229/0001-44 o referido processo foi despachado ao contador deste parlamento, para
emissão de parecer, sobre os questionamentos realizados. O mesmo emitiu parecer no 10/03/2022
e a comissão decidiu no dia 17/03/2022 a declarar aprovação das propostas financeiras das
empresas: L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 07.151.812/0001-87; M. N
CARVALHO EIRELI, CNPJ: 19.872.229/0001-44 e publicou no dia 18/03/2022, no DIARIO OFICIAL
DA UNIÃO nº53, pagina 294 e publicou no portal da transparência da câmara de Santana do
Araguaia no dia 17/03/2022 e encaminhou e-mail as empresas no dia 18/03/2022, informando da
continuidade da sessão no dia 23/03/2022 as 15:00hs no mesmo local e nas mesmas condições
prevista em edital. No horário fixado pela a comissão o senhor pregoeiro declara aberta a sessão e
faz constar que compareceu o senhor JARLLES NUNES CARVALHO, portador do CPF:
051.929.991-46, representando a empresa: M. N CARVALHO EIRELI, CNPJ: 19.872.229/0001-44;
O sr. ELIAS CARLOS DE ALMEIDA, portador do CPF: 793.460.818-72, representando a empresa: L
& C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 07.151.812/0001-87. Em seguida o senhor
pregoeiro declara aberta a fase de lances e negociação, sendo que o resultado esta contido no
mapa de apuração em anexo que faz parte desta ata. Em seguida o senhor pregoeiro declara aberta
a fase de analise dos documentos de habilitação, cedeu à palavra aos representantes às empresas
que quisessem se pronunciar sobre recebimento e aprovação da habilitação, ninguém fez uso da
palavra.
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Em seguida o senhor pregoeiro declara habilitadas e vencedoras as empresas: L & C SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 07.151.812/0001-87, no item 02; M. N CARVALHO EIRELI, CNPJ:
19.872.229/0001-44, no itens 01 e 03. 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

M. N CARVALHO EIRELI,
CNPJ: 19.872.229/0001-44
L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ: 07.151.812/0001-87
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