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ATA DE ABERTURA DO CONVITE Nº 1120001/2020 
 

 
Ata de abertura de licitação na modalidade de CONVITE nº. 1120001/2020, cujo objeto de 

licitação é a Aquisição de equipamentos (mobiliário para escritório, computadores e centrais 

de ar), conforme Anexo I.  

  

No primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e dez minutos, 

incluindo o período de tolerância, na Sede da Câmara Municipal de Brasil Novo, sito a Av. 

Castelo Branco nº. 900, Bairro centro, na cidade de Brasil Novo, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação: João Bosco A. Viana – Presidente, Francisco Aureliano de Melo - 

Secretário da CPL e José de Arimatéia A. Batista - Membro, ambos designados pela Portaria 

nº. 006 de 02 de janeiro de 2020, para o recebimento dos envelopes de habilitações e propostas 

de preços para a realização do processo de licitação em epígrafe, conforme publicações no 

Quadro de avisos da Unidade Gestora no dia 23/11/2020, conforme comprovante anexo ao 

processo, sendo que foram convidadas e/ou retiraram o Edital 06 (seis) empresas 

especializadas do ramo, conforme a seguir: 

 

01 – PERFORM INFORMATICA EIRELI – CNPJ: 04.624.939/0001-88; 

 

02 – DG SPERN EIRELI (PONTO E VIRGULA PAPELARIA E INFORMÁTICA) – CNPJ: 

04.253.995/0001-53; 

 

03 – A. SCHNEIDER DE MACEDO EIRELI (AUGE EMPREENDIMENTOS) – CNPJ: 

12.138.864/0001-53;  

 

04 – MARIO L P BARROS EIRELI (OFICINA DA INFORMÁTICA) – CNPJ: 

02.552.340/0001-50; 

 

05 – ALANNA COMÉRCIO LTDA – EPP (LAR BRASIL) – CNPJ: 10.302.089/0001-02 e 

a 

 

06 – J. DE. O. NOGUEIRA LTDA (NOGUEIRA REFRIGERAÇÃO) – CNPJ: 

10.838.413/0001-01. 

 

Sendo que as empresas acima citadas receberam o Edital e todos os seus anexos, considerando 

que as empresas a seguir: 

 

03 – A. SCHNEIDER DE MACEDO EIRELI (AUGE EMPREENDIMENTOS) – CNPJ: 

12.138.864/0001-53 e a  

 

04 – MARIO L P BARROS EIRELI (OFICINA DA INFORMÁTICA) – CNPJ: 

02.552.340/0001-50; 
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Não compareceram no dia e hora marcada para recebimento dos envelopes contendo 

habilitação e proposta de preços, caracterizando com o isso o desinteresse em licitar com a 

administração, as demais empresas todas compareceram, a Comissão Permanente de 

Licitação procedeu o certame com o recolhimento dos envelopes contendo habilitação e 

proposta de preços das empresas presentes, onde iniciamos com abertura dos envelopes “A”, 

empresas: 

 

01 - PERFORM INFORMATICA EIRELI (PERFORM INFORMATICA) – CNPJ: 

04.624.939/0001-88 está representada pelo seu proprietário Sr. ODAIR DE PINHO portador 

da Carteira de Identidade nº. 7004422 SSP/PA e CPF: 818.025.289-20, declarou ser Empresa 

de Pequeno Porte - EPP e apresentou a Certidão Simplificada da JUCEPA, onde a mesma 

gozará das prerrogativas da LC nº. 123/2006;  

 

02 - DG. SPERN EIRELI – EPP (PONTO E VÍRGULA PAPELARIA E INFORMÁTICA) 

– CNPJ: 04.253.995/0001-53 está representada pelo seu proprietário Sr. DANIEL GOIS 

SPERN portador da Carteira de Identidade nº. 4404880 SSP/PA e CPF: 667.729.902-34, 

declarou ser Empresa de Pequeno Porte - EPP e apresentou a Certidão Simplificada da 

JUCEPA, onde a mesma gozará das prerrogativas da LC nº. 123/2006; 

 

05 – ALANNA COMÉRCIO LTDA – ME (LAR BRASIL) – CNPJ: 10.302.089/0001-02, 

está representada pelo seu representante Sr. CLEBER RODRIGUES DA SILVA portador da 

Carteira Nacional de Habilitação nº. 00725965730 DETRAN/PA e CPF: 681.691.752-91 

declarou ser Empresa de Pequeno Porte - EPP e apresentou a Certidão Simplificada da 

JUCEPA, onde a mesma gozará das prerrogativas da LC nº. 123/2006 e a  

 

06 – J. DE. O. NOGUEIRA & CIA LTDA (NOGUEIRA REFRIGERAÇÃO) – CNPJ: 

10.838.413/0001-01, está representada pelo seu proprietário Sr. JAILSON DE OLIVEIRA 

NOGUEIRA portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 03366764117 DETRAN/PA e 

CPF: 653.347.362-04 declarou ser Empresa de Pequeno Porte - EPP e apresentou a Certidão 

Simplificada da JUCEPA, onde a mesma gozará das prerrogativas da LC nº. 123/2006; 

 

Sendo que foram examinadas todas as suas documentações e rubricadas por todos os 

presentes, conforme detalhamento a seguir:  

 

01 – PERFORM INFORMATICA EIRELI – CNPJ: 04.624.939/0001-88, considerando que 

após a análise de sua documentação detectamos que a mesma está apta a participar da presente 

licitação, sendo que está devidamente habilitada – OK; 

 

02 – DG SPERN EIRELI (PONTO E VIRGULA PAPELARIA E INFORMÁTICA) – CNPJ: 

04.253.995/0001-53, considerando que após a análise de sua documentação detectamos que 

a mesma está apta a participar da presente licitação, sendo que está devidamente habilitada – 

OK; 
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05 – ALANNA COMÉRCIO LTDA – EPP (LAR BRASIL) – CNPJ: 10.302.089/0001-02, 

considerando que após a análise de sua documentação detectamos que a mesma está apta a 

participar da presente licitação, sendo que está devidamente habilitada – OK e a 

 

06 – J. DE. O. NOGUEIRA LTDA (NOGUEIRA REFRIGERAÇÃO) – CNPJ: 

10.838.413/0001-01, considerando que após a análise de sua documentação detectamos que 

a mesma está apta a participar da presente licitação, sendo que está devidamente habilitada – 

OK. 

 

Considerando que perguntamos aos representantes presentes se teriam alguma argumentação 

sobre os documentos de habilitação, e ambos concordaram com o prosseguimento, deu-se o 

início a abertura dos envelopes “2” onde os mesmos contém as propostas de preços, após 

análise e visto de todos os presentes constatamos que: 

 

01 – PERFORM INFORMATICA EIRELI – CNPJ: 04.624.939/0001-88, após a análise de 

sua proposta, foi constatado que a mesma está de acordo com o Edital – OK; 

 

02 – DG SPERN EIRELI (PONTO E VIRGULA PAPELARIA E INFORMÁTICA) – CNPJ: 

04.253.995/0001-53, após a análise de sua proposta, foi constatado que a mesma está de 

acordo com o Edital – OK; 

 

05 – ALANNA COMÉRCIO LTDA – EPP (LAR BRASIL) – CNPJ: 10.302.089/0001-02, 

após a análise de sua proposta, foi constatado que a mesma está de acordo com o Edital – OK 

e a 

 

06 – J. DE. O. NOGUEIRA LTDA (NOGUEIRA REFRIGERAÇÃO) – CNPJ: 

10.838.413/0001-01, após a análise de sua proposta, foi constatado que a mesma está de 

acordo com o Edital – OK. 

 

Considerando as propostas classificadas estão com seus preços compatíveis com os praticados 

no mercado, sendo que também perguntamos aos representantes se teriam alguma 

argumentação sobre as propostas, e ambos concordaram com o prosseguimento, sendo que os 

valores estão mencionados no mapa em anexo, que é parte integrante desta ata, e conforme o 

critério de julgamento estabelecido no Edital, a Comissão Permanente de Licitação 

considerou as empresas a seguir vencedoras: 

 

01 – PERFORM INFORMATICA EIRELI – CNPJ: 04.624.939/0001-88, venceu os ITENS: 

06 ao 09; 

 

05 – ALANNA COMÉRCIO LTDA – EPP (LAR BRASIL) – CNPJ: 10.302.089/0001-02, 

venceu os ITENS: 01 ao 05 e a 

 

06 – J. DE. O. NOGUEIRA LTDA (NOGUEIRA REFRIGERAÇÃO) – CNPJ: 

10.838.413/0001-01, venceu os ITENS: 10 e 11. 
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Sendo que o presente processo será submetido à apreciação do Ordenador de Despesas 

Vereador Sr. ANTONIO AURINO MARTINS - Presidente da Câmara Municipal de Brasil 

Novo, para efeito de homologação das empresas vencedoras, considerando que os licitantes 

presentes abriram mão de todo e qualquer recurso na fase de habilitação como também de 

julgamento das propostas. Sem mais para tratar digno de registro, eu Francisco Aureliano de 

Melo – Secretário da Comissão Permanente de Licitação - CPL lavrei a presente ata, a qual 

assino e será assinada por todos os demais membros da Comissão Permanente de Licitação, 

e representantes das empresas que se fazem presente ao processo de Licitação em epígrafe.  

 

 

 
_______________________________ 

João Bosco A. Viana 

Presidente da CPL 

 ____________________________________ 

PERFORM INFORMÁTICA EIRELI 

Participante 

 

 
_______________________________ 

Francisco Aureliano de Melo 

Secretária – CPL 

 _________________________________ 

DG SPERN EIRELI  

Participante 

 

 
_______________________________ 

José de Arimatéia A. Batista 

Membro – CPL 

 ____________________________________ 

ALANNA COMÉRCIO LTDA – ME  

(LAR BRASIL) 

 Participante 

 

 
 

  ____________________________________ 

J. DE. O. NOGUEIRA LTDA 

 (NOGUEIRA REFRIGERAÇÃO)  

 Participante 
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