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ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 
 

Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 022/2018, cujo objeto 

de licitação é a seleção e contratação de empresas com o objetivo de Aquisição de veículo e 

implementos agrícolas, conforme Contrato de Repasse OGU nº 846762/2017, CR 1044311-

78/2017, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

 

Ao dia Oito do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, no 

Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, localizada 

na Av. Castelo Branco nº 821, Centro, Brasil Novo/PA, reuniu-se o Pregoeiro Jozimar dos 

Santos Silva e a Equipe de Apoio composta por Zilda Cosin Silva e Jailson Carvalho de 

Sousa Junior, ambos designados pela Portaria PMBN/GP nº. 003 de 02 de janeiro de 2018, 

para o recebimento dos envelopes de credenciamentos, propostas e documentos para a 

realização do processo de licitação em epígrafe, conforme publicações no Quadro de avisos 

da Prefeitura Municipal de Brasil Novo no dia 25/04/2018, Diário Oficial da União - Edição 

N° 79 - Seção 3 - Pag 239 no dia 25/04/2018, Diário Oficial do Estado – Edição Nº 33605 – 

Pág 80, Diário Oficial do Município – ( FAMEP) - Edição N° 1970 - Pag 11, 

www.tcm.pa.gov.br Site 25/04/2018, www.brasilnovo.pa.gov.br Site 25/04/2018, conforme 

comprovantes anexos ao processo, tendo em vista a ampla divulgação somente 02 (duas) 

empresa fez a retirada do edital, conforme a seguir: DELTA VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 

04.243.106/0001-77; AGROMAX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA – 

10.627.815/0001-59, sendo que somente as empresas abaixo identificadas compareceram no 

dia e hora marcada para recebimento dos envelopes contendo credenciamento, proposta de 

preços e habilitação. O Pregoeiro e sua equipe de apoio procederam o certame com o 

recolhimento dos envelopes contendo credenciamento, proposta de preços e habilitação, 

onde iniciamos com abertura dos envelopes “A”. A empresa DELTA VEÍCULOS LTDA - 

CNPJ: 04.243.106/0001-77, está representado por seu Sócio Proprietário o Sr. Jair Tarcio 

Medeiros de Brito, portador do RG: 160.473-5 e CPF: 499.588.603-68; AGROMAX 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ: 10.627.815/0001-59, está representado 

por seu Procurador o Sr. Ludvig Kammer, portador do RG: 335.545-69 SESP/PR e CPF: 

335.661.789-34, sendo que as empresas apresentaram os documentos solicitados para o 

credenciamento, onde foram analisados e rubricados, sendo que as empresas presentes está 

credenciada, e apta a prosseguiram no certame licitatório, e perguntamos aos licitantes 

presentes se teriam alguma argumentação sobre o credenciamento e as mesmas concordaram 

com o prosseguimento do certame. Deu-se o início a abertura dos envelopes “B” onde 

contém a proposta de preços, após análise e visto do representante presente, as propostas 

estão devidamente classificadas, sendo que também nesta fase perguntamos aos licitantes 

presentes se teriam alguma argumentação sobre as propostas de preços concordaram com o 

prosseguimento do certame, passamos para a fase dos lances o Pregoeiro deu início a uma 

negociação direta com os fornecedores, 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 foi 

examinadas toda as documentações das empresas e as mesmas está devidamente habilitada.  

Sendo eu Jozimar dos Santos Silva, pregoeiro deste certame, adjudico a empresa DELTA 

VEÍCULOS LTDA venceu o item 06 no valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil 

reais) e a empresa AGROMAX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA venceu o itens 01, 

02, 03, 04 e 05 no valor de R$ 192.500,00 (cento e noventa e dois mil e quinhentos reais), o 

processo será encaminhada ao Sr. Alexandre Lunelli, Prefeito Municipal de Brasil Novo, 

http://www.tcm.pa.gov.br/
http://www.brasilnovo.pa.gov.br/
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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 pelo 

representante presente e equipe de apoio.  

 
 

 

 

 

___________________________________ 

Jozimar dos Santos Silva 

Pregoeiro 

 

 

 

 

___________________________________ 

DELTA VEÍCULOS LTDA  

CNPJ: 04.243.106/0001-77 

____________________________________ 

Zilda Cosin Silva 

Equipe de Apoio 

 

___________________________________ 
AGROMAX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

CNPJ: 10.627.815/0001-59 

____________________________________ 

Jailson Carvalho de Sousa Junior 

Equipe de Apoio 
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