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ATA DE REALIZAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003 /2018 

Aos dezesseis dias do mês de março de 2018, às dez horas, na sede da Prefeitura 
Municipal de Bannach – PA, onde funciona a CPL,  sito na Avenida Paraná nº27 – Centro 
– Bannach – PA, CEP: 68.543-000, onde se achava presente o Pregoeiro regularmente 
nomeada pela Portaria nº 023/2018 – GPM-BA de (18.01.18), Sr. Advaldo Rodrigues da 
Silva, e Equipe de apoio composta pela sra Katrina Silva Borges e o senhor Jozé Félix da 
Silva, para realizar o certame licitatório, Pregão Presencial nº 003/2018, tendo como 
objeto: Locação de horas de máquinas pesadas para serem utilizadas nas atividades da 
Prefeitura Municipal de Bannach - PA e recuperação das estradas vicinais do município. 
O referido processo foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Bannach-Pa, no dia 
05 de março de 2018 e no Diário Oficial da União, nº43 folha nº240, dia 05 de março de 
2018, no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero nº33570, pag nº57, no 
dia 05 de março de 2018, e no jornal da Amazônia (jornal de grande circulação), no dia 05 
de março de 2018. No site oficial do município www.bannach.pa.gov.br, no dia 05 de 
março de 2018, e no portal do jurisdicionado, sito: http://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-
jurisdicionado/, no dia 05 de março de 2018. No horário fixado pela comissão o senhor 
pregoeiro declara aberta a sessão, recebe os envelopes e credenciamento das empresas 
presente e faz constar que compareceu o sr. RAIMUNDO REIS DA SILVA, portador do 
CPF:328.354.502-20, representando por credenciamento a empresa: CVRA 
CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 13.819.633/0001-78. 
A senhora ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS, portadora do CPF: 696.247.632-91, 
representando por procuração a empresa: LUCAS RODRIGUES DIAS TRANSPORTES – 
ME, CNPJ: 19.459.299/0001-75. O senhor EDUARDO SOUZA FERREIRA, portador do 
CPF: 683.560.132- 91, representando a empresa:  TERRA FORTE CONSTRUÇOES, 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -  EPP, CNPJ: 08.387.643/0001-41. Na sequência o 
senhor pregoeiro cedeu a palavra ao senhor RAIMUNDO REIS DA SILVA, portador do 
CPF:328.354.502-20, representante da empresa: CVRA CONSTRUTORA VALE DO RIO 
ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 13.819.633/0001-78, para se pronunciar em relação ao 
credenciamento, o mesmo diz que o credenciamento esta tudo certo. Na sequência o 
senhor pregoeiro cedeu a palavra a senhora ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS, 
portadora do CPF: 696.247.632-91, representante da empresa: LUCAS RODRIGUES 
DIAS TRANSPORTES – ME, CNPJ: 19.459.299/0001-75, para se pronunciar em relação 
ao credenciamento, a mesma diz não haver nenhum questionamento. Na sequência o 
senhor pregoeiro cedeu a palavra ao senhor EDUARDO SOUZA FERREIRA, portador do 
CPF: 683.560.132091, representante da empresa: TERRA FORTE CONSTRUÇOES, 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -  EPP, CNPJ: 08.387.643/0001-41, o mesmo afirma o 
credenciamento esta tudo certo. Após analise o senhor pregoeiro declara credenciada no 
certame as empresas: CVRA CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI – EPP, 
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CNPJ: 13.819.633/0001-78; LUCAS RODRIGUES DIAS TRANSPORTES – ME, CNPJ: 
19.459.299/0001-75; TERRA FORTE CONSTRUÇOES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - EPP, CNPJ: 08.387.643/0001-41. Em seguida o senhor pregoeiro analisa a 
aceitabilidade das propostas financeiras e pergunta aos representantes se havia algum 
questionamento a respeito da analise das mesmas, o representante da empresa: TERRA 
FORTE CONSTRUÇOES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ: 
08.387.643/0001-41, diz: o representante da empresa: CVRA CONSTRUTORA VALE DO 
RIO ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 13.819.633/0001-78,  LUCAS RODRIGUES DIAS 
TRANSPORTES – ME, CNPJ: 19.459.299/0001-75,  não estão de acordo com a clausula 
5.11 do edital referido que diz: informar o nome e numero de telefone, email da pessoa ou 
departamento que serão encaminhadas as requisições, que ficarão pelo atendimento 
quando solicitado e a empresa CVRA CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA 
EIRELI – EPP, CNPJ: 13.819.633/0001-78, a proposta esta vencida, pois a mesma esta 
data com o dia 15, com validade de 60 dias, e a sessão é dia 16, de acordo com item 5.h 
do edital. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu palavra ao senhor RAIMUNDO REIS 
DA SILVA que diz: o prazo de validade da proposta passa a considerar a partir da entrega 
da proposta no ato o certame, a pessoa esta indicada na proposta juntamente com fone 
email. Na sequência o senhor pregoeiro decide pela aceitação da proposta das empresas:   
CVRA CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 
13.819.633/0001-78; LUCAS RODRIGUES DIAS TRANSPORTES – ME, CNPJ: 
19.459.299/0001-75; TERRA FORTE CONSTRUÇOES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - EPP, CNPJ: 08.387.643/0001-41 e em seguida inicia a fase lances, sendo que o 
resultado esta contido no mapa de apuração em anexo, que faz parte integral desta ata.  
Na sequência o senhor pregoeiro  declara aberta a fase de analise dos documentos de 
habilitação e cedeu a palavra ao senhor RAIMUNDO REIS DA SILVA, portador do CPF: 
328.354.502-20, representante da empresa: CVRA CONSTRUTORA VALE DO RIO 
ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 13.819.633/0001-78, para se pronunciar em relação a 
fase de habilitação  o mesmo não fez uso da palavra. Na sequencia o senhor pregoeiro 
cedeu palavra à senhora ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS, portadora do CPF: 
696.247.632-91, representante da empresa: LUCAS RODRIGUES DIAS TRANSPORTES 
– ME, CNPJ: 19.459.299/0001-75, não fez uso da palavra. Na sequencia o senhor 
pregoeiro cedeu palavra ao senhor EDUARDO SOUZA FERREIRA, portador do CPF: 
683.560.132091, representante da empresa: TERRA FORTE CONSTRUÇOES, 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -  EPP, CNPJ: 08.387.643/0001-41 que diz: no item 
11.6 diz que devendo cada licitante apresentar dentro do envelope de habilitação a 
respectiva documento que comprove possuir posse, propriedade dos maquinas igual ou 
compatível com objeto desta licitação, em nome da licitante ou em nome de alguns dos 
sócios devidamente constituídos, sendo assim, nem na habilitação da LR, nem da CVRA, 
contem comprovante, tipo nota fiscal, recibo ou dut, sendo assim ao meu ver os mesmos 
se inabilitam, por esta faltando dentro dos envelopes. Na sequência o senhor pregoeiro 
cedeu a palavra ao senhor RAIMUNDO REIS DA SILVA, que contestamos as alegação, 
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pois entendemos que esse item 11, ele menciona mediante a contratação, faz constar 
ainda que o artigo 30, inciso 1º paragrafo sexto, veda a exigência de propriedade e 
locação previa do bem. Na sequência o senhor pregoeiro faz analise dos fatos acima 
expostos e decide pela inabilitação das empresas: CVRA CONSTRUTORA VALE DO RIO 
ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 13.819.633/0001-78; LUCAS RODRIGUES DIAS 
TRANSPORTES – ME, CNPJ: 19.459.299/0001-75. Diante da decisão os representantes 
das empresas inabilitadas declaram em ata sua intensão de interpor recurso 
administrativo. O senhor pregoeiro suspende a sessão para analise dos recursos 

administrativos, conforme prevê o edital. Nada mais havendo a relatar, lavrei a seguinte 
ata que passa a ser assinada por mim PREGOEIRO e pela equipe de apoio e pelos 
representantes das empresas presentes 
  
 
Advaldo Rodrigues da Silva,  
Pregoeiro 
 
Jackeliny Hilgert da Silva Santos  
Equipe de apoio 
 
Jozé Félix da Silva, 
Equipe de apoio 
 
 
LUCAS RODRIGUES DIAS TRANSPORTES – ME  
CNPJ: 19.459.299/0001-75 
 
 
LUCAS RODRIGUES DIAS TRANSPORTES – ME 
CNPJ: 19.459.299/0001-75 
 
 
 
TERRA FORTE CONSTRUÇOES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -  EPP 
CNPJ: 08.387.643/0001-41 


