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ATA DE REALIZAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2020 

 
Aos dezessete dias do mês de abril 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 à equipe de apoio regularmente nomeada pela Portaria nº023/2020 – GPM-BA, composta 
pela sra. Lindalva Santiago da Silva e o senhor José Félix da Silva, para realizar o certame licitatório, Pregão 
Presencial nº 007/2020, tendo como objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para serem 
utilizados no atendimento a Saúde Publica do Município de Bannach – PA. FNS-Proposta n.º 
11381.413000/1190-05. Faz constar que no horário fixado pela comissão compareceram as empresas: 
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA – ME, CNPJ:30.313.649/0001-23; MC COM. DE EQUIP. 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 31.496.882/0001-51; J A CASTRO REFRIGERAÇÃO, CNPJ: 
10.974.435/0001-90. Faz constar ainda que após o recebimento dos envelopes as 10:30horas, 
compareceram as empresas: PARALABOR HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 09.007.792/0001-09; JOÃO VICTOR 
SOUSA LOPES EIRELI, CNPJ: 19.488.746/0001-14; H.W.C DA SILVA – ME, CNPJ: 28.692.942/0001-05; 
MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 13.474.664/0001-34,  
alegando que devido as fortes chuvas, atoleiros e dificuldades de acesso a sede do Município e havia um 
caminhão atolado aproximadamente aos 10km de distância, impossibilitando a passagens de qualquer 
veiculo, os mesmos justificam o atraso de comparecimento a sessão e solicita que a comissão recebesse os 
envelopes dos representantes. A comissão recebe os envelopes de todos que compareceram a sessão e 
entrega a cada licitante declaração de entrega de documentos, constando nome da empresa, horário de 
comparecimento. Faz constar que as empresas serão comunicadas pelo pregoeiro de nova data de abertura 
da sessão, considerando que o próprio pregoeiro não compareceu devido não conseguir passa nos atoleiros 
constantes na única via que dar acesso a sede do município. Impossibilitando assim realização da sessão. 
Nada mais havendo a relatar, lavrei a seguinte ata que passa a ser assinada pela equipe de apoio presente.  
  
 
 
JOSÉ FÉLIX DA SILVA 
Equipe de apoio 
 
 
Lindalva Santiago da Silva 
Equipe de apoio 


