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ATA DE REALIZAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 010 /2018 

Aos onze dias do mês de junho de 2018, às treze horas, na sede da Prefeitura Municipal 
de Bannach – PA, onde funciona a CPL,  sito na Avenida Paraná nº27 – Centro – 
Bannach – PA, CEP: 68.388, 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 suplente sra Katrina Silva Borges e a suplente sra 
Thais Benicio da Silva, para realizar o certame licitatório, Pregão Presencial nº 010/2018, 
tendo como objeto: aquisição de maquinas e equipamentos agrícolas para o município de 
Bannach  - PA. Conforme contrato de repasse nº862327/2017/MAPA/CAIXA. O referido 
processo foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Bannach-Pa, no dia 10 de 
maio de 2018 e no Diário Oficial da União, nº89 folha nº206, dia 10 de maio de 2018, no 
Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero nº33614, pag nº98, no dia 10 de 
maio de 2018, e no jornal da Amazônia (jornal de grande circulação), no dia 10 de maio 
de 2018. No site oficial do município www.bannach.pa.gov.br, no dia 10 de maio de 2018, 
e no portal do jurisdicionado, sito: http://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/, no 
dia 10 de maio de 2018. No horário fixado pela comissão o senhor pregoeiro faz constar 
que a presente sessão, foi adiada do dia 28/05/2018, para hoje em virtude da greve dos 
caminhoneiros e da impossibilidade de realização da sessão naquela data. Informa ainda 
que os envelopes ficarão no poder da comissão devidamente lacrados, onde foram 
confirmados pelas empresas presentes a sua inviolabilidade. Na sequência o senhor 
pregoeiro declara aberta a sessão, faz constar que compareceu o sr. José de Ribamar 
Cardoso, portador do CPF: 147.104.203-00, representando por procuração a empresa: 
MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA, CNPJ: 04.978.201/0001-19. O senhor João 
Alberto Peixoto, portador do CPF: 911.772.354-04, representando a empresa: RAIZES 
TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA, CNPJ: 09.048.051/0001-68. Na sequência o senhor 
pregoeiro cedeu à palavra ao senhor João Alberto Peixoto, representante da empresa: 
RAIZES TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA, CNPJ: 09.048.051/0001-68, para se 
pronunciar em relação à fase de credenciamento, não fez uso da palavra. O senhor 
pregoeiro cedeu a palavra ao sr José de Ribamar Cardoso, portador do CPF: 
147.104.203-00, representante da empresa: MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA, 
CNPJ: 04.978.201/0001-19, para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, faz 
constar que no contrato social da empresa: RAIZES TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA, 
CNPJ: 09.048.051/0001-68, o sócio administrador é o senhor EVERALDO PINHEIRO 
TENÓRIO e quem assinou  a procuração foi o senhor FABRICIO PINTO TENORIO e que 
o mesmo não tem poderes para praticar este ato de nomeação. Após analise o senhor 
pregoeiro declara credenciada no certame a empresa: MOTOBEL MOTORES DE BELEM 
LTDA, CNPJ: 04.978.201/0001-19 e descredenciada a empresa: RAIZES TECNOLOGIA 
AGRICOLA LTDA, CNPJ: 09.048.051/0001-68. Em seguida o senhor pregoeiro analisa a 
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aceitabilidade das propostas financeiras e pergunta aos representantes se havia algum 
questionamento a respeito da analise das mesmas, ninguém fez uso da palavra. Na 
sequência o senhor pregoeiro faz constar que a empresa: RAIZES TECNOLOGIA 
AGRICOLA LTDA, CNPJ: 09.048.051/0001-68, forneceu proposta no item 01 – trator, no 
valor de R$121.600,00 (cento e vinte um mil e seiscentos reais), no item 02 – carreta, no 
valor de R$11.000,00 (onze mil reais), a empresa: MOTOBEL MOTORES DE BELEM 
LTDA, CNPJ: 04.978.201/0001-19, no item 01- trator, no valor de R$124.000,00 (cento e 
vinte e quatro mil reais), no item 02 - carreta, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais). 
Deu se inicio a fase de lance, e a empresa: MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA, 
CNPJ: 04.978.201/0001-19, deu lance no item 01- trator, no valor de R$121.500,00 (cento 
e vinte e um mil e quinhentos reais), no item 02 - carreta, no valor de R$10.900,00 (dez 
mil e novecentos reais). Na sequência o senhor pregoeiro declara aberta a fase de analise 
dos documentos de habilitação faz constar que a empresa: MOTOBEL MOTORES DE 
BELEM LTDA, CNPJ: 04.978.201/0001-19, atendeu o solicitado no edital e o senhor 

pregoeiro declara a mesma habilitada no certame. 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 
 
Katrina Silva Borges e a suplente  
Equipe de apoio 
 
 
Thais Benicio da Silva  
Equipe de apoio 
 
 
José de Ribamar Cardoso 
MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA 
 
 
 
João Alberto Peixoto 
RAIZES TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA 
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