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ATA DE REALIZAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2021 

 
Aos Doze dias do mês de Março de 2021, às doze 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 nº001/2020 – GPM-BA de (04.01.2021), 
Sr. Advaldo Rodrigues da Silva, e Equipe de apoio composta pelo sr. Neemias Gama Fernandes  e o senhor: 
Cledson da Silva, para realizar o certame licitatório, Pregão Presencial nº 008/2021, tendo como objeto: 
Registro de Preço para futura, eventual e parcelada Aquisição de Materiais de Construção e Diversos 
para serem utilizados pela prefeitura municipal de Bannach - PA e suas secretarias. O referido processo 
foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Bannach-Pa, no dia 02 de março de 2021, e no Diário Oficial 
da União, nº41, pagina 200, no dia 02 de março de 2021, no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o 
numero nº34.504, Pag nº77, no dia 02 de Março de 2021, e no jornal da Amazônia (jornal de grande 
circulação), no dia 02 de Março de 2021. No site oficial do município www.bannach.pa.gov.br, no dia 02 de 
Março de 2021. E no portal do jurisdicionado, sito: www.tcm.pa.gov.br, em 02 de março de 2021. No horário 
fixado pela comissão o senhor pregoeiro declara aberta a sessão, recebe os envelopes e credenciamentos 
das empresas presentes e faz constar que compareceu o sr. MOACIR RODRIGUES DA CUNHA, portador do 
CPF: 009.945.822-50, representando a empresa:  M. R. DA CUNHA FILHO FERRAMENTAS, CNPJ: 
35.158.983/0001-73. A  senhora MAIANE RODRIGUES DANTAS, portadora do CPF:009.084.052-60, 
representando a empresa:  D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, CNPJ: 17.832.852/0001-48. 
O senhor FERNANDO ANTONIO BONTEM, portador do CPF: 165.307.641-00, representando a empresa: 
MOTOBRAS MOTORES LTDA, CNPJ: 04.854.089/0001-04. O senhor CLEIS ANTONIO JUSTINO DA SILVA, 
portador do CPF:828.615.792-34, representando a empresa: REAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA A 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO –EIRELI – ME, CNPJ: 10.719.828/0001-58. Na sequência 
o senhor pregoeiro cedeu à palavra ao senhor, MOACIR RODRIGUES DA CUNHA, portador do CPF: 
009.945.822-50, representando a empresa:  M. R. DA CUNHA FILHO FERRAMENTAS, CNPJ: 
35.158.983/0001-73, para se pronunciar em relação à fase de credenciamento, o mesmo não fez uso da 
palavra.  Na sequência o senhor pregoeiro cedeu à palavra a senhora, MAIANE RODRIGUES DANTAS, 
portadora do CPF:009.084.052-60, representando a empresa: D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 
– ME, CNPJ: 17.832.852/0001-48, para se pronunciar em relação à fase de credenciamento, a mesma não 
fez uso da palavra. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu à palavra ao senhor, FERNANDO ANTONIO 
BONTEM, 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 credenciamento, o mesmo não fez uso 
da palavra. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu à palavra ao senhor, CLEIS ANTONIO JUSTINO DA 
SILVA, portador do CPF: 828.615.792-34, representando a empresa: REAL COMERCIO DE MATERIAIS 
PARA A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO –EIRELI – ME, CNPJ: 10.719.828/0001-58, para 
se pronunciar em relação à fase de credenciamento, o mesmo não fez uso da palavra.  Em seguida a 
comissão faz analise dos documentos apresentados e declara credenciada as empresas: M. R. DA CUNHA 
FILHO FERRAMENTAS, CNPJ: 35.158.983/0001-73; D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, 
CNPJ: 17.832.852/0001-48;  MOTOBRAS MOTORES LTDA, CNPJ: 04.854.089/0001-04; REAL COMERCIO 
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DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO –EIRELI – ME, CNPJ: 
10.719.828/0001-58.  Em seguida o senhor pregoeiro analisa a aceitabilidade das propostas financeira, onde 
a representante da empresa: D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, CNPJ: 17.832.852/0001-
48, faz constar que a empresa: MOTOBRAS MOTORES LTDA, CNPJ: 04.854.089/0001-04, apresentou sua 
proposta de forma incorreta, onde no item  4 do termo de referencia deste pregão diz: As entregas inerentes 
ao objeto deverão ser efetuadas de forma fracionada, no almoxarifado central da Prefeitura Municipal de 
Bannach – PA, situado na Avenida Paraná nº27 – Centro - Bannach – PA, de 08:00 as 14:00 horas, de 
segunda a sexta feira, exceto feriado,  porém o a empresa forneceu proposta para entregar no município de 
Redenção, contrario ao edital. Alem do mais o item 32.6 do edital diz: que no preço,  o proponente deverá 
incluir todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, referentes a encargos sociais, tributos em geral, 
mão-de-obra, materiais, equipamentos, encargos de natureza trabalhista, previdenciária, transporte (FRETE), 
ICMS, ISS, tributos em geral, e demais encargos diretos ou indiretos, não especificados e tudo mais 
necessário à completa execução do objeto, porém o mesmo não declarou incluso esta despesas em sua 
proposta financeira. Diante destas colocações o senhor pregoeiro declaração desclassificada a proposta da 
empresa: MOTOBRAS MOTORES LTDA, CNPJ: 04.854.089/0001-04. As demais empresas não havendo 
nenhuma irregularidade são aprovadas as demais propostas e em seguida inicia a fase lance e negociação 
com pregoeiro, sendo que o resultado esta contido no mapa de apuração em anexo, que faz parte integral 
desta ata.  O senhor pregoeiro faz constar que o senhor  FERNANDO ANTONIO BONTEM, portador do CPF: 
165.307.641-00, representando a empresa: MOTOBRAS MOTORES LTDA, CNPJ: 04.854.089/0001-04, se 
retirou da sessão as 13:00hs, alegando não haver mais interesse de continuar na certame. Na sequencia o 
senhor pregoeiro declara aberta a fase de analise dos documentos de habilitação, cedeu à palavra ao senhor, 
MOACIR RODRIGUES DA CUNHA, portador do CPF: 009.945.822-50, representando a empresa:  M. R. DA 
CUNHA FILHO FERRAMENTAS, CNPJ: 35.158.983/0001-73, para se pronunciar em relação à fase de 
habilitação, o mesmo não fez uso da palavra. Cedeu à palavra a senhora, MAIANE RODRIGUES DANTAS, 
portadora do CPF:009.084.052-60, representando a empresa: D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 
– ME, CNPJ: 17.832.852/0001-48, para se pronunciar em relação à fase de habilitação, o mesmo não fez uso 
da palavra. Cedeu à palavra ao senhor, CLEIS ANTONIO JUSTINO DA SILVA, portador do CPF: 
828.615.792-34, representando a empresa: REAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO –EIRELI – ME, CNPJ: 10.719.828/0001-58, para se pronunciar em relação à 
fase de habilitação, o mesmo não fez uso da palavra. Em seguida a comissão faz analise dos documentos de 
habilitação, e faz constar que a empresa: M. R. DA CUNHA FILHO FERRAMENTAS, CNPJ: 
35.158.983/0001-73, apresentou comprovante da impossibilidade de emissão da CND FEDERAL, solicitado 
no item 60.2, letra c1, do edital, porém o representante da empresa, fazendo uso da palavra informa ao 
pregoeiro que a sua empresa se enquadra como micro empresa/empresa de pequeno porte, e que o mesmo 
solicitado o seu direito para apresentar a CND FEDERAL, no prazo de 5 dias, conforme o item 60.2.1 do 
edital. O prazo foi cedido pelo pregoeiro.  As demais empresas estando em conformidade com os termos do 
edital, o senhor pregoeiro declara habilitada as empresas: D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – 
ME, CNPJ: 17.832.852/0001-48;  REAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO –EIRELI – ME, CNPJ: 10.719.828/0001-58. 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.  
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Advaldo Rodrigues da Silva,  
Pregoeiro 
 
 
Neemias Gama Fernandes  
Equipe de apoio 
 
 
Cledson da Silva 
Equipe de apoio 
 
 
M. R. DA CUNHA FILHO FERRAMENTAS 
CNPJ: 35.158.983/0001-73;  
 
 
D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME 
CNPJ: 17.832.852/0001-48;  
 
 
REAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO –EIRELI – ME 
CNPJ: 10.719.828/0001-58. 
 


