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ATA DE REALIZAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2019 

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2019, às quatorze 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 nº011/2019 – GPM-BA de (10.01.19), Sr. Advaldo Rodrigues da 
Silva, e Equipe de apoio composta pela sr Cledson da Silva e o suplente, sr. Jose Carlos 
Carvalho de Oliveira, para realizar o certame licitatório, Pregão Presencial nº 011/2019, 
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, exercício 2019. O referido processo foi publicado no Mural da Prefeitura 
Municipal de Bannach-Pa, no dia 12 de março de 2019 e no Diário Oficial da União, nº48, 
pagina 206, dia 12 de março de 2019, no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o 
numero nº33822, pag nº86, no dia 12 de março de 2019, e no jornal do para (jornal de 
grande circulação), no dia 12 de março de 2019. No site oficial do município 
www.bannach.pa.gov.br, no dia 12 de março de 2019. E no portal do jurisdicionado, sito: 
www.tcm.pa.gov.br  , no dia 12 de março de 2019. No horário fixado pela comissão o 
senhor pregoeiro declara aberta a sessão, recebe os envelopes e credenciamentos das 
empresas presente e faz constar que compareceu o sr. RAIMUNDO REIS DA SILVA,  
portador do CPF: 328.354.502-20, representando a empresa: DIMOTOBIKE 
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CNPJ: 10.802.279/0001-80. O senhor WALYSON 
RODRIGUES NOLETO, portador do CPF: 012.190.992-10, representando a empresa: 
ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 04.801.096/0001-48. O senhor 
NILSON JOSÉ DE SOUTO JÚNIOR, portador do CPF: 369.549.588-08, representando a 
empresa: ADRIANA PATRÍCIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE – ME, 
CNPJ: 10.353.709/0001-24. O senhor EDUARDO SOUZA FERREIRA, portador do CPF: 
683.560.132-91, representando a empresa: TERRA FORTE CONSTRUÇOES, 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.387.643/0001-41. O senhor EMIVAN LUZ 
BRAGA, portador do CPF: 690.189.012-53, representando a empresa: AUTO 
HIDRAULICA BRAGA EIRELI, CNPJ: 18.530.357/0001-47. Na sequência o senhor 
pregoeiro cedeu à palavra ao senhor RAIMUNDO REIS DA SILVA, para se pronunciar em 
relação à fase de credenciamento, a mesma não fez uso da palavra. Cedeu à palavra ao 
senhor WALYSON RODRIGUES NOLETO, para se pronunciar em relação à fase de 
credenciamento, a mesma não fez uso da palavra. Cedeu à palavra ao senhor NILSON 
JOSÉ DE SOUTO JÚNIOR, para se pronunciar em relação à fase de credenciamento, a 
mesma não fez uso da palavra. Cedeu à palavra ao senhor EDUARDO SOUZA 
FERREIRA, para se pronunciar em relação à fase de credenciamento, a mesma não fez 
uso da palavra. Cedeu à palavra ao senhor EMIVAN LUZ BRAGA, para se pronunciar em 
relação à fase de credenciamento, a mesma não fez uso da palavra. Na sequência o 
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senhor pregoeiro declara credenciada as empresas: DIMOTOBIKE DISTRIBUIDORA DE 
PEÇAS LTDA, CNPJ: 10.802.279/0001-80; ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – 
ME, CNPJ: 04.801.096/0001-48; ADRIANA PATRÍCIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E 
TRANSPORTE – ME, CNPJ: 10.353.709/0001-24; TERRA FORTE CONSTRUÇOES, 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.387.643/0001-41; AUTO HIDRAULICA 
BRAGA EIRELI, CNPJ: 18.530.357/0001-47, não podendo usufruir do direito de micro 
empresa ou empresa de pequeno porte, por não apresentar a certidão simplificada da 
JUNTA COMERCIAL, conforme solicitado no item  3.8 do edital. Logo após o senhor 
pregoeiro analisa a aceitabilidade das propostas financeiras, cede a palavra aos 
representantes das empresas, ninguém fez uso da palavra. O senhor pregoeiro declara 
aprovado o recebimento da proposta financeira das empresas: DIMOTOBIKE 
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CNPJ: 10.802.279/0001-80; ETE PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 04.801.096/0001-48; ADRIANA PATRÍCIA RODRIGUES 
DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE – ME, CNPJ: 10.353.709/0001-24; TERRA FORTE 
CONSTRUÇOES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.387.643/0001-41; AUTO 
HIDRAULICA BRAGA EIRELI, CNPJ: 18.530.357/0001-47. Em seguida inicia a fase 
negociação, sendo que o resultado esta contido no mapa de apuração em anexo, que faz 
parte integral desta ata. Na sequencia o senhor pregoeiro e equipe de apoio faz analise 
das documentações das empresas, cedeu à palavra ao senhor RAIMUNDO REIS DA 
SILVA, para se pronunciar em relação à fase de habilitação, o mesmo faz constar que a 
empresa: AUTO HIDRAULICA BRAGA EIRELI, CNPJ: 18.530.357/0001-47, apresentou 
cnd municipal – positiva, ferindo o item 6.3.5 do edital; alvará de funcionamento, sem o 
devido acompanhamento das licenças de meio ambiente, corpo de bombeiros e vigilância 
sanitárias, conforme reza no roda pé da mesma, no campo observação; ausência do 
balanço patrimonial, ferindo o item 6.5.1 do edital. Faz constar ainda que a empresa: 
TERRA FORTE CONSTRUÇOES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 
08.387.643/0001-41, não apresentou atualização do balanço patrimonial, conforme 
solicitado no item 6.5.2 do edital. Cedeu à palavra ao senhor WALYSON RODRIGUES 
NOLETO, para se pronunciar em relação à fase de habilitação, não fez uso da palavra. 
Cedeu à palavra ao senhor NILSON JOSÉ DE SOUTO JÚNIOR, para se pronunciar em 
relação à fase de habilitação, a mesma não fez uso da palavra. Cedeu à palavra ao 
senhor EDUARDO SOUZA FERREIRA, para se pronunciar em relação à fase de 
habilitação, faz constar que as empresas: ADRIANA PATRÍCIA RODRIGUES DIAS 
COMÉRCIO E TRANSPORTE – ME e DIMOTOBIKE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 
CNPJ: 10.802.279/0001-80, apresentou a carteira de habilitação e não a copia do RG, 
conforme solicitado no item 6.2.1 do edital; que a empresa: DIMOTOBIKE 
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CNPJ: 10.802.279/0001-80, não apresentou a FIC, e 
que a mesma não pode confirmar sua autenticidade na internet; que a empresa 
apresentou memorial de cálculos, sem a devida assinatura do proprietário e que a 
atualização do balanço, foi assinado por um contador a senhora Adelaide Braga  e a 
certidão de regularidade do profissional que esta no processo e de Maria das conceição 
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Braga. Cedeu à palavra ao senhor EMIVAN LUZ BRAGA, para se pronunciar em relação 
à fase de habilitação, a mesma não fez uso da palavra. Diante desta situação o senhor 
pregoeiro suspende a sessão para analise mas detalhada dos documentos por parte do 
setor jurídico e contábil e informar que a decisão de habilitação será publicado no email 

de cada empresa participante e no DOU (Diário Oficial da União). 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 
 
Cledson da Silva 
Equipe de apoio 
 
Jose Carlos Carvalho de Oliveira 
Equipe de apoio 
 
 
DIMOTOBIKE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA,  
CNPJ: 10.802.279/0001-80;  
 
ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME,  
CNPJ: 04.801.096/0001-48;  
 
ADRIANA PATRÍCIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE – ME,  
CNPJ: 10.353.709/0001-24. 
 
 
TERRA FORTE CONSTRUÇOES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,  
CNPJ: 08.387.643/0001-41;  
 
 
AUTO HIDRAULICA BRAGA EIRELI,  
CNPJ: 18.530.357/0001-47. 
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