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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

CONVITE Nº 2204001/2016 
 

OBJETO: Locação de um veículo de uso passeio em bom estado de conservação e em 

condições de trafegabilidade para atender as necessidades da Câmara Municipal de São 

Sebastião da Boa Vista no deslocamento de seus funcionários e ediz a serviços do 

legislativo. 

 

Cumprido a legislação vigente. Aos 02 (Dois) dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezesseis 

às 10:00 (dez horas), na sala de reuniões da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista, 

sito a Avenida das Acácias s/n – Campo – São Sebastião da Boa Vista – Pará, reuniu-se a 

Caomissão Especial de Licitação, regularmente constituída pela Portaria n° 

002/2016/GAB/CMSSBV de 05 de Janeiro de 2016, composta por: 

ROSILEIA SANTANA FARIAS – Presidente 

ADEMAR DA SILVA GOMES – Secretário 

JEAN CARLOS GÊ GOMES – Suplente 

Com delegação de poderes para abrirem, apreciarem, julgarem e adjudicarem as proposta e 

habilitação apresentada pelos licitantes, ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS, CPF. 

319.654.152-53, GERALDO AUGUSTO TORRES DE MEDEIROS, CPF. 519.688.942-68 e 

ATILA DOS SANTOS LOUREIRO, CPF. 425.482.502-10, regularmente cadastrada(s) na 

Cãmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista, para atender os procedimentos de licitação 

na modalidade “CONVITE”. Á comissão permanente de licitações deu prosseguimento ao 

feito considerando o que dispõe o artigo 22 parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que assim diz: 

Convite é a modalidade de licitação entre os interessados, do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em numero mínimo de 03 (três) pela 

unidade administrativa e demais interessada que se manifestarem com antecedência de até 

24 horas da entrega das propostas. Portanto não havendo interesse de outras licitantes no prazo 

legal estipulado, nem protocolo de pedido de impugnação. O(a) senhor(a) Presidente analisou o 

cadastro dos licitante na sua correspondente especialidade e verificou que os mesmos 

estavam em boa ordem, o(a) Sr.(a) presidente solicitou o(s) licitante(s) para apresentarem seus 

manifestos quanto à legitimidade do ato este(s) deixaram de apresentar qualquer contestação, o(a) 

Senhor(a) presidente dando proseguimento ao feito, analisou a(s) proposta(s) de preços, da(s) 

licitante(s): ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS, no valor de 2.000,00 (dois mil 

reais) mensais, GERALDO AUGUSTO TORRES DE MEDEIROS no valor de R$ 2.600,00 

(dois mil e seiscentos reais) mensais e ATILA DOS SANTOS LOUREIRO no valor de R$ 

3.000,00 (tres mil reais) mensais, após a analise das propostas verificou-se que o menor preço 

foi ofertado pelo licitante  ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS, observou-se 

também que o preço estava compatível com a média praticada no mercado e de acordo com 
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estimado pela comissão para o atendimento do objeto proposto sendo, portanto, declarado 

vencedor do certame ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS  com valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) mensais. Então foi dada a palavra ao(s) licitante(s) para 

manifestarem-se quanto à legitimidade do ato licitatório, estes deixaram de apresentar 

qualquer manifestação, inclusive quanto ao prazo para interposição de recursos, dando-se 

por aceite as disposições constantes desta ATA. Portanto cumprindo o protocolo o(a) 

senhor(a) presidente agradeceu a presença dos participantes presentes e dos seus membros 

e como não havia mais nada a ser tratado encerrou a sessão lavrando-se esta ATA, que 

após lida e analisada, vai por todos assinada e em seguida enviado o processo ao GABINETE 

DO PRESIDENTE para análise, apreciação e posterior ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO se esta for sua compreensão. Eu Ademar da Silva Gomes, apreciei e a 

redigir. 

 

 

 

Presidente: _______________________________    

 

Secretário: _____________________________  

 

Suplente: _____________________________ 

 

   

 

ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS 

 

 

GERALDO AUGUSTO TORRES DE MEDEIROS 

 

 

ATILA DOS SANTOS LOUREIRO 
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