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ATA DO CERTAME 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 

Às catorze horas (horário local) do dia vinte e dois de maio de dois mil e dezessete, na 
sede da Prefeitura Municipal de Bannach, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, reuniram-se o Pregoeiro, Vilamon P. Ramos, e a equipe de apoio (Clebia da 
Silva Cruz), designados pela portaria nº. 062/2017-GPM/BA, de 05 de janeiro de 2017, 
para a condução dos procedimentos administrativos relativo ao PROCESSO 
LICITÁTORIO Nº 025/2017, PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM de nº. 016/2017, destinado a tendo como objeto contratação de empresa 
para Aquisição de peças de Reposição em geral, para serem usadas nos veículos e 
máquinas pesada. Após a primeira publicação no dia doze de abril de 2017, e o 
certame ficando deserto o aviso de licitação foi novamente publicado na IOEPA – 
Impressa Oficial do Estado do Pará, n° 33371, protocolo nº 176567, quinta-feira do dia 
onze de maio de dois mil e dezessete, no Diário Oficial da União, seção 3 nº 89, quinta-
feira do dia onze de maio de dois mil e dezessete, em jornal de grande circulação na 
região (Diário do Pará) quinta-feira do dia onze de maio de dois mil e dezessete e no 
quadro de avisos desta Prefeitura dia onze de maio de dois mil e dezessete. 
Inicialmente em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu 
a sessão pública, deu boas vindas a todos e agradeceu à participação das empresas 
interessadas, em seguida, deu início à fase de credenciamentos bem como recebeu as 
documentações que suporta os credenciamentos do representante da empresa: o Sr. 
Luis Carlos Almeida Toledo, residente e domiciliar na Rua Tapajós nº 436, Bairro 
Novo Horizonte, município de Redenção - PA, portador do CPF/MF de n° 
455.256.252-53 e RG. 2984324 SSP/PA a mesma foi declarada credenciado para 
representar a empresa BANDEIRA E ALMEIDA LTDA - EPP inscrito no CNPJ n° 
19.778.005/001-78. O Sr. Walter Ernandes Pereira da Costa, residente e domiciliar 
na Rua 21 de abril, n°24, Setor Alto Paraná, município de Redenção - PA, portador do 
CPF/MF de n° 398.563.802-00 e RG. 2065092 SSP/PA, a mesma foi declarada 
credenciado para representar a empresa W R P AUTO PEÇAS EIRELI – EPP inscrito no 
CNPJ n° 24.335.685/0001-95. O Sr. Rogerio Martins da Silva, residente e domiciliar 
na Av. Araguaia, n°1536 no município de Redenção – PA, portador do CPF/MF de n° 
435.960.961-20 e RG 15223227606443 SSP/PA, a mesma foi declarada credenciado 
para representar a empresa MARTINS E QUEIROZ LTDA EPP, inscrito no CNPJ n° 
03.038.682/0001-10. O Sr. José Eduardo Carvalho Bertunes, residente e domiciliar 
na Rua Rio Araguaia, n°30, Bairro Marajoara 1, município de Xinguara – PA, portador 
do CPF/MF de n° 963.303.762-04 e RG 5509898 PC/PA, a mesma foi declarada 
credenciado para representar a empresa MOREIRA COMERCIO DE PEÇAS LTDA – 
EPP, inscrito no CNPJ n° 04.164.631/0001-05. Ato contínuo passou ao recebimento 
dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”. O Pregoeiro esclarece que serão 
abertos inicialmente os envelopes contendo a Proposta de Preço, cujos documentos 
serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e pelo 
participante, esclareceu ainda que o procedimento seja realizado levando-se em 
consideração o menor preço por item. Verificada a conformidade entre a proposta 
escrita e o valor estimado para a contratação, cabendo ainda à negociação diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor, de acordo com o que rege o 
Decreto nº. 3.555/2000. Em seguida procedeu-se à abertura dos envelopes de 
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proposta de preço. Dando continuidade ao ato, passa-se para a fase de lance e 
negociação, conforme dados lançados no “HISTÓRICO LANCES/NEGOCIAÇÃO”, os quais 
estão anexos a está ata. Após a negociação, houve redução nos valores iniciais 
ofertados nos Itens, conforme histórico em anexo foi discriminado os valores finais 
ofertado pelas empresas. MARTINS E QUEIROZ LTDA EPP, vencedora com o valor 
total previsto estimado de 1.855.513,98 (Um milhão oitocentos e cinquenta e 
cinco mil e quinhentos e treze reais e noventa e oito centavos), BANDEIRA E 
ALMEIDA LTDA EPP vencedora com o valor total previsto estimado de R$ 
667.678,01 (Seiscentos e sessenta e sete mil e seiscentos e setenta e oito reais e 
um centavo),  MOREIRA COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP vencedora com o valor 
total previsto estimado R$ 582.983,28 (quinhentos e oitenta e dois mil e 
novecentos e oitenta três reais e vinte e oito centavos) e a W R P AUTO PEÇAS 
EIRELLI - EPP vencedora com o valor total previsto estimado de R$ 552.287,22 
(Quinhentos e cinquenta e dois mil e duzentos e oitenta e sete reais e vinte e dois 
centavos). Em seguida, deu-se início a avaliação dos documentos das empresas para 
comprovação da habilitação julgados e plenamente habilitados procedeu-se o 
resultado do certame, foi divulgado o prazo para a mesma apresentar sua planilha de 
preço final da etapa de negociação, sendo estipulado o prazo de 03 (três) dias para 
manifestação de recurso, nada sendo declarado, e a ser tratado, o Pregoeiro declarou 
encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada 
será assinada pelos presentes. Eu, __________________________ (Stefanny Cariny da Silva 
Costa), Secretária desta reunião, que a subscrevi. Bannach – 
PA.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.  

 
Vilamon P. Ramos 

Pregoeiro 
 

Clebia da Silva Cruz 
Membro equipe de Apoio  

 
Empresa:                 

BANDEIRA E ALMEIDA LTDA - EPP  
CNPJ n° 19.778.005/001-78 
 

W R P AUTO PEÇAS EIRELI – EPP  
CNPJ n° 24.335.685/0001-95 

 
 
MARTINS E QUEIROZ LTDA EPP 
CNPJ n° 03.038.682/0001-10 
 
 
 

MOREIRA COMERCIO DE PEÇAS LTDA – EPP 
CNPJ n° 04.164.631/0001-05 
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