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ATA DE REALIZAÇÃO 

CONVITE Nº001/2020 

 
Aos quatorzes dias do mês de Fevereiro de 2020, 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 a Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da 

Portaria nº013/2020 – GPM-BA de (13.01.2020), Presidente: NYERLEN DE ARAUJO E SILVA e membros: 

JOZÉ FÉLIX DA SILVA e a senhora THAÍS BENÍCIO DA SILVA, para realizar o certame licitatório, Convite nº 

001/2020, tendo como objeto: Aquisição de material de construção para serem utilizados na 
Reforma das Escolas (Triunfo, Maria Isabel) e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal de 
Bannach – PA. O referido processo foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Bannach-Pa, no 
dia 03 de Fevereiro de 2020 e encaminhados as empresas convidadas através de protocolo, o dia 03 de 
Fevereiro de 2020. No site oficial do município www.bannach.pa.gov.br, no dia 03 de Fevereiro de 2020. 
E no portal do jurisdicionado, sito: www.tcm.pa.gov.br, no dia 03 de Fevereiro de 2020. No horário fixado 
pela comissão o senhor presidente declara aberta a sessão, recebe os envelopes e credenciamentos das 
empresas presente e faz constar que compareceu a sra. MAIANE RODRIGUES DANTAS, portadora do 
CPF: 009.084.052-60, representando por procuração a empresa: D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
EIRELI – ME, CNPJ: 17.832.852/0001-48. O senhor FERNANDO ANTONIO BONTEMPO, portador do 
CPF: 165.307.641-00, representando a empresa: MOTOBRAS MOTORES LTDA, 
CNPJ:04.854.089/0001-04. Na sequência o senhor presidente cedeu a palavra a senhora, MAIANE 
RODRIGUES DANTAS, representante da empresa: D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, 
CNPJ: 17.832.852/0001-48, para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, a mesma não fez 
uso da palavra.  Na sequência o senhor presidente cedeu à palavra ao senhor FERNANDO ANTONIO 
BONTEMPO, portador do CPF: 165.307.641-00, representando a empresa: MOTOBRAS MOTORES 
LTDA, CNPJ: 04.854.089/0001-04, para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, a mesma 
não fez uso da palavra. Após a comissão faz analise dos documentos de credenciamento e vota por 
unanimidade pelo credenciamento das empresas: D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, 
CNPJ: 17.832.852/0001-48; MOTOBRAS MOTORES LTDA, CNPJ:04.854.089/0001-04, por estar em 
conformidade com edital. Em seguida o senhor Presidente abre os envelopes de habilitação, cedeu a 
palavra a senhora, MAIANE RODRIGUES DANTAS, representante da empresa: D R F MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, CNPJ: 17.832.852/0001-48, para se pronunciar em relação a habilitação, a 
mesma não fez uso da palavra.  Na sequência o senhor presidente cedeu à palavra ao senhor 
FERNANDO ANTONIO BONTEMPO, portador do CPF: 165.307.641-00, representando a empresa: 
MOTOBRAS MOTORES LTDA, CNPJ: 04.854.089/0001-04, para se pronunciar em relação à fase de 
habilitação, a mesma não fez uso da palavra. Após a comissão faz analise dos documentos de 
habilitação e vota por unanimidade pela habilitação das empresas: D R F MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, CNPJ: 17.832.852/0001-48; MOTOBRAS MOTORES LTDA, CNPJ: 
04.854.089/0001-04, por estar em conformidade com edital. Em seguida a Comissão analisa a 
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aceitabilidade das propostas financeiras, não havendo nenhuma irregularidade são aprovadas as 
propostas de todas as empresas presentes na licitação e em seguida inicia a apuração, sendo que o 
resultado esta contido no mapa de apuração em anexo, que faz parte integral desta ata. Fazendo constar 
que no item 25 (veneziana c/ grade 100x150) a empresa: D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 
– ME, solicitou desistência alegando erro na composição de preço. O pedido foi aceito pela comissão. 
Faz constar que ouve empate nos itens 12; 67; 97; 101; 115; entre a empresa: D R F MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI – ME e a empresa: MOTOBRAS MOTORES LTDA, CNPJ: 04.854.089/0001-04. 
Diante desta situação a comissão realizou sorteio publico, ficando como vencedora dos itens: 12; 101; 
115 a empresa: D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME. Vencedora dos itens: 67; 97 a 
empresa: MOTOBRAS MOTORES LTDA, CNPJ: 04.854.089/0001-04. O senhor presidente faz constar 
que os itens 112 e 117, foram declarados fracassados, pois os valores apresentados estão acima da 
media estipulada no edital. Na sequencia a Comissão faz analise das documentações das empresas, 
fazendo constar que as empresas: D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, CNPJ: 
17.832.852/0001-48; MOTOBRAS MOTORES LTDA, CNPJ: 04.854.089/0001-04, atendem o solicitado 
no edital, à comissão vota por unanimidade pela habilitação das mesmas no certame. Nada mais 
havendo a relatar, lavrei a seguinte ata que passa a ser assinada por mim PRESIDENTE e pela 
comissão e pelos representantes das empresas presentes. 
  
 
 
NYERLEN DE ARAUJO E SILVA 
Presidente 
 
JOZÉ FÉLIX DA SILVA  
Membro 
 
THAÍS BENÍCIO DA SILVA  
Membro 
 
 
D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME  
CNPJ: 17.832.852/0001-48 
 
 
MOTOBRAS MOTORES LTDA,  
CNPJ: 04.854.089/0001-04. 


