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ATA DE REALIZAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002 /2019 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro 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), O 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 
002/2019, tendo como objeto: contratação de serviços continuado de empresa especializada para prestar 
serviços de transporte escolar, com disponibilização de mãos de obra, no município de BANNACH, durante o 
ano letivo de 2019. O referido processo foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Bannach-Pa, no dia 
10 de janeiro de 2019 e no Diário Oficial da União, nº07, dia 10 de janeiro de 2019, no Diário Oficial do Estado 
do Pará – IOEPA, sob o numero nº33777, pag nº32, no dia 10 de janeiro de 2019, e no jornal do para (jornal 
de grande circulação), no dia 10 de janeiro de 2019. No site oficial do município www.bannach.pa.gov.br, no 
dia 10 de janeiro de 2019. E no portal do jurisdicionado, sito: www.tcm.pa.gov.br , no dia 10 de janeiro 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. 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 ALEKES DOS SANTOS ROCHA, portador do CPF: 
018.022.932-05, representando a empresa: F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI, CNPJ: 
28.143.119/0001-32; O senhor RAIMUNDO REIS DA SILVA, portador do CPF: 328.354. 502-20, 
representando a empresa: SCHUSSLER E LEITE LTDA – EPP, CNPJ: 07.470.270/0001-05. O senhor 
NILSON JOSE DE SOUTO JUNIOR, portador do CPF: 369.549.588-08, representando a empresa: ADRIANA 
PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE – ME, CNPJ: 10.353.709/0001-24. O senhor 
pregoeiro cedeu a palavra ao representante da empresa: ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME, 
CNPJ: 04.801.096/0001-48,  para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, não fez uso da 
palavra. Cede a palavra ao representante da empresa: F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI, CNPJ: 
28.143.119/0001-32, para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, não fez uso da palavra. Cede 
a palavra ao representante da empresa: SCHUSSLER E LEITE LTDA – EPP, CNPJ: 07.470.270/0001-05, 
para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, não fez uso da palavra. Cede a palavra ao 
representante da empresa: ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE – ME, 
CNPJ: 10.353.709/0001-24, para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, não fez uso da 
palavra. Eu seguida o senhor pregoeiro declara credenciada as empresas: ETE PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 04.801.096/0001-48; F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI, CNPJ: 
28.143.119/0001-32; SCHUSSLER E LEITE LTDA – EPP, CNPJ: 07.470.270/0001-05; ADRIANA PATRICIA 
RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE – ME, CNPJ: 10.353.709/0001-24. Em seguida o senhor 
pregoeiro analisa a aceitabilidade das propostas financeiras, cede à palavra ao representante da empresa: 
ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 04.801.096/0001-48, para se pronunciar em relação 
à fase de aceitação da proposta, não fez uso da palavra. Cede a palavra ao representante da empresa: F R 
DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI, CNPJ: 28.143.119/0001-32, para se pronunciar em relação a fase 
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de aceitação da proposta, não fez uso da palavra. Cede a palavra ao representante da empresa: 
SCHUSSLER E LEITE LTDA – EPP, CNPJ: 07.470.270/0001-05, para se pronunciar em relação a fase de 
aceitação da proposta, não fez uso da palavra. Cede a palavra ao representante da empresa: ADRIANA 
PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE – ME, CNPJ: 10.353.709/0001-24, para se 
pronunciar em relação a fase de aceitação da proposta, não fez uso da palavra, não havendo nenhuma 
irregularidade o senhor pregoeiro aprovada o recebimento das propostas de todas as empresas presentes na 
licitação e em seguida inicia a fase lances, sendo que o resultado esta contido no mapa de apuração em 
anexo, que faz parte integral desta ata. Faz constar que a empresa: F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA 
EIRELI, CNPJ: 28.143.119/0001-32, ofertou o menor valor por KM rodado, a saber R$2,01 (dois reais e um 
centavos). Porem ao analisar os documentos de habilitação o representante da empresa: SCHUSSLER E 
LEITE LTDA – EPP, CNPJ: 07.470.270/0001-05, solicita ao pregoeiro a possibilidade de fazer diligencia sobre 
os atestados de capacidade técnica apresentado pela empresa: F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA 
EIRELI, CNPJ: 28.143.119/0001-32, considerando a veracidade do prazo dos serviços prestados, se tem 
contratos com atestador. o senhor pregoeiro atende a solicitação declara aberta o procedimento de diligencia, 
a fins de sanar os questionamentos apresentado, devendo a diligencia esclarecer: identificação da pessoa 
que assinou o atestado, através de contrato social da empresa emitente, a saber o senhor: Gentil Alves 
Gonçalves; qual vinculo  da empresa: J.M.I – CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, com relação ao objeto 
atestado, através de contrato entre a empresa e Prefeitura de Santana no Araguaia – PA, comprovar através 
de contrato vinculo de prestação de serviços entre a empresa: F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI, 
CNPJ: 28.143.119/0001-32 e a empresa: J.M.I – CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES. O senhor pregoeiro 
solicita a empresa: F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI, CNPJ: 28.143.119/0001-32, que apresente 
na referida diligencia composição dos preços ofertados, devendo o mesmo comprovar através de composição 
de preço unitário e através de porcentagem os seguintes elementos no preço ofertado: todas as despesas 
operacionais (depreciação, encargos do veiculo, vistorias, manutenção, seguro, recursos humano, 
tributação, lucros, despesas administrativas, taxa de uso dos veículos). O senhor pregoeiro cedeu o 
prazo de 03 (três) dias uteis, ficando determinado até 29/01/2019 as 13:00 no protocolo da prefeitura 
municipal de Bannach –PA. 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 
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ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME  
CNPJ: 04.801.096/0001-48.  
 
 
F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI  
CNPJ: 28.143.119/0001-32. 
 
 
SCHUSSLER E LEITE LTDA – EPP  
CNPJ: 07.470.270/0001-05;  
 
 
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE – ME  
CNPJ: 10.353.709/0001-24 
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