
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA 
PODER EXECUTIVO 
CNPJ (MF) 01.614.112/0001-03  

                                                                   

Prefeitura Municipal de Belterra 1

ATA DE ABERTURA 
PREGÃO PRESENCIAL 019/2018-SEMAF 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES E RODADA DE LANCES DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2018- SEMAF 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 10:00 horas, iniciou-se abertura 
do Pregão Presencial que tem como objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COMPOR A 
FROTA DA SEMOVI., atendendo ao que demanda a Lei 8.666/93. A Prefeitura Municipal de 
Belterra, através da Pregoeira Oficial do Município, designado pela Portaria nº. 020/2018- 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATAÇÃO, torna público para conhecimento de todos 
os interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO em sua forma PRESENCIAL, 
do tipo menor preço por ITEM conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento 
licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica à modalidade Pregão Lei Federal 
nº. 10.520/2002, de 17/07/2002, Decreto nº. 3.555 de 09/08/2000, VII, do art. 208 da Constituição 
Federal de 1988, Lei 10.880/2004 e subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, 
com as devidas alterações, Lei Complementar 123/2006 e demais normas pertinentes. Aberto o 
credenciamento, foi dado tempo de 15 (quinze) minutos para o comparecimento de algum 
participante, compareceram as seguintes empresas:  

 VIA MARCONI VEICULOS LTDA- CNPJ N. 00.512.663/0002-76 
 CABOCLA VEÍCULOS LTDA- CNPJ N. 27.974.928/0001-23 

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento. Ato seguinte, procedeu-se o exame 
dos documentos de credenciamento pelos interessados presentes, visando à comprovação da 
existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do 
Licitante, na seguinte conformidade. Analisada a documentação de credenciamento, constatou-
se que as empresas presentes não tinham em mãos documentação original para conferencia, 
fato que impede o credenciamento das empresas presentes, não obedecendo o item 7.1.1. “i” : 
Os documentos do credenciamento poderão ser entregues em cópia autenticada ou cópia 
simples com a exibição do original para autenticação pela Equipe de Apoio. Visando agilidade 
dos trabalhos licitatórios, sugerimos que a(s) licitante(s) que pretender(em) autenticação de 
documentos via Comissão de Licitação o façam até o 4 dias antes da data de abertura da 
licitação, na Prefeitura Municipal de Belterra- Setor de Licitação. Portanto, declaramos o Pregão 
Presencial 019/2018 FRACASSADO. Os Envelopes de Proposta e Habilitação serão devolvidos 
aos respectivos licitantes. Não havendo nada mais a ser tratado, lavrou-se a presente ata em 24 
de maio de 2018 às 10:51 hrs. 

 
Déborah Jordanna de Almeida Costa 

Pregoeira Municipal  
Portaria n. 020/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Alana Elizabeth Martins De 
Melo 

Equipe de Apoio 
 

 

 
Marcilia Pereira Duarte 

Equipe de Apoio 
 

 

 

Via Marconi Veiculos Ltda- 
CNPJ N. 00.512.663/0002-76 

 

Cabocla Veículos Ltda-  
CNPJ N. 27.974.928/0001-23 

 


