
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE JULGAMENTO Nº 01 

TOMADA DE PREÇOS n.º 004/2013 – PETROBRAS/IG Nº 05133/2012 

 

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e treze, reuniram-se em sessão 

pública os membros da Comissão de Licitação, para análise e julgamento da 

documentação e proposta referentes à Tomada de Preço 004/2013 – FINATEC, que tem 

por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de geofísica, 

especificamente em levantamento de dados magnetotelúricos, para atender as 

necessidades do projeto de pesquisa Petrobras/IG nº 05133/2012, cujo título é: 

“Conexão Estratigráfica-Estrutural da Bacia dos Parecis com a Porção Norte da Bacia do 

Paraná: Sequências Siluro-Devoniana e Neoproterozóica”. Comunicamos por email, a 

publicação do edital para as seguintes empresas: Strataimage Consultoria Ltda, 

Halliburton, Progeo, Gênese Consultoria e Projetos Ambientais e Tecgeofísica Sondagens 

Geofísicas. O edital foi divulgado também via internet nos sítios: www.finatec.org.br e 

www.licnet.com.br. A empresa Strataimage Consultoria Ltda enviou proposta ao certame 

e estava com a documentação de habilitação em ordem. A Comissão de Licitação 

verificou que a licitante Strataimage Consultoria apresentou proposta no valor de R$ 

203.824,50 (Duzentos e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinqüenta centavos), 

valor este que está acima da reserva orçamentária destinada ao projeto, que é de R$ 

160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Sendo assim, foi proposto um desconto no valor 

de R$ 43.824,50 (Quarenta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinqüenta 

centavos) com a finalidade de adequação ao orçamento base existente para a contração. 

A licitante Strataimage Consultoria Ltda, concordou com o desconto proposto. 

Demonstramos a seguir o valor apresentado: 

Empresa Valor Total R$ 

Strataimage Consultoria Ltda 160.000,00 

Sendo assim, a Comissão de Licitação declara encerrado o presente certame tendo como 

Licitante vencedora a empresa: Strataimage Consultoria Ltda, por cumprir todas as 

exigências do Edital. Pela presente, encerramos a reunião, finalizando a presente Ata 

que fica subscrita por todos os membros da comissão de licitação. De conformidade com 

a narrativa na presente ata e processo, encaminhamos para homologação da autoridade 

competente. 
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