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ATA DE REALIZAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2019 

Aos sete dias do mês de março de 2019, às nove 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), 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 009/2019, 
tendo como objeto: Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica visando o escoamento da produção 
dos pequenos e médios produtores agropecuários do Município de Bannach – PA, conforme convenio  

Nº865676/2018 – Ministério da Integração Nacional. O referido processo foi publicado no Mural 

da Prefeitura Municipal de Bannach-Pa, no dia 19 de fevereiro de 2019 e no Diário Oficial 
da União, nº35, pagina 205, dia 19 de fevereiro de 2019, no Diário Oficial do Estado do 
Pará – IOEPA, sob o numero nº33807, pag nº51, no dia 19 de fevereiro de 2019, e no 
jornal do para (jornal de grande circulação), no dia 19 de fevereiro de 2019. No site oficial 
do município www.bannach.pa.gov.br, no dia 19 de fevereiro de 2019. E no portal do 
jurisdicionado, sito: www.tcm.pa.gov.br  , no dia 19 de fevereiro de 2019. No horário fixado 
pela comissão o senhor pregoeiro declara aberta a sessão, recebe os envelopes e 
credenciamento das empresas presente e faz constar que compareceu o sr. ROBSON 
LUIZ FIORETI, portador do CPF: 617.199.353-00, representando a empresa: 
LOKCENTER COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ: 03.256.334/0001-19. O senhor 
ORLANDO JORGE DOS SANTOS, portador do CPF: 164.254.561-91, representando a 
empresa: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 
17.449.881/0001-25. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu à palavra ao senhor 
ROBSON LUIZ FIORETI, para se pronunciar em relação à fase de credenciamento, a 
mesma não fez uso da palavra. Cedeu à palavra ao senhor ORLANDO JORGE DOS 
SANTOS, para se pronunciar em relação à fase de credenciamento, a mesma não fez uso 
da palavra. Na sequência o senhor pregoeiro declara credenciada as empresas: 
REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 17.449.881/0001-
25; LOKCENTER COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ: 03.256.334/0001-19. Logo após o 
senhor pregoeiro analisa a aceitabilidade das propostas financeiras, cede a palavra aos 
representantes das empresas, onde o representante da empresa: LOKCENTER 
COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ: 03.256.334/0001-19, faz constar que a empresa: 
REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 17.449.881/0001-
25, apresentou proposta de uma maquinas com apenas 04 cilindro, divergindo do 
solicitado no edital que solicita 6 cilindros e com peso operacional de 22.172kg, divergindo 
do solicitado no edital que é de entre 20.000 a 22.100kg. Em seguida o senhor pregoeiro 
desclassifica a proposta financeira da empresa: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS 
INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 17.449.881/0001-25 e aprova o recebimento da proposta da 
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empresa: LOKCENTER COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ: 03.256.334/0001-19 e em 
seguida inicia a fase negociação, sendo que o resultado esta contido no mapa de 
apuração em anexo, que faz parte integral desta ata. Na sequencia o senhor pregoeiro e 
equipe de apoio faz analise das documentações das empresas, fazendo constar que a 
empresa:  
 
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPALARIA E ESPORTIVOS EIRELI, 
CNPJ: 31.868.643/0001-85; PAPEL ARTE EIRELI – ME, CNPJ: 26.814.778/0001-28; 
JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI, CNPJ: 19.488.746/0001-14, atendem o solicitado 

no edital e declara as mesmas habilitadas 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 
 
Cledson da Silva 
Equipe de apoio 
 
Jose Carlos Carvalho de Oliveira 
Equipe de apoio 
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