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ATA DE REALIZAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003 /2021
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2021, 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 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. Jose
Almeida Nascimento e o senhor: Cledson da Silva, para realizar o certame licitatório, Pregão Presencial
nº 003/2021, tendo como objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada prestação de serviço de
mão de obra mecânica para ser utilizada nas maquinas, veículos e caminhões da Prefeitura Municipal de Bannach PA, e secretaria, exercício 2021. O referido processo foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de

Bannach-Pa, no dia 19 de Janeiro de 2021, e no Diário Oficial da União, nº12, dia 19 de janeiro de 2021,
no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero nº34.464, pag nº45, no dia 19 de janeiro de
2021, e no jornal da Amazônia (jornal de grande circulação), no dia 19 de janeiro de 2021. No site oficial
do município www.bannach.pa.gov.br, no dia 19 de janeiro de 2021. E no portal do jurisdicionado, sito:
www.tcm.pa.gov.br , em 19 de Janeiro de 2021. No horário fixado pela comissão o senhor pregoeiro
declara aberta a sessão, recebe os envelopes e credenciamento das empresas presentes e faz constar
que compareceu a sra. MAIANE RODRIGUES DANTAS, portadora do CPF: 009.084.052-60,
representando por credenciamento a empresa: NORTE FRIOS EIRELI, CNPJ: 34.257.492/0001-17. O
senhor EMIVAN LUZ BRAGA, portador do CPF: 690.189.012-53, representando a empresa: AUTO
HIDRAULICA BRAGA EIRELI, CNPJ: 18.530.357/0001-47. O senhor JAIRTON DE OLIVEIRA NEVES,
portador do CPF: 650.631.712-49, representando a empresa: CAR FIX AUTO CENTER EIRELI,
CNPJ:27.020.125/0001-30. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu a palavra a senhora, MAIANE
RODRIGUES DANTAS, representante da empresa: NORTE FRIOS EIRELI, CNPJ: 34.257.492/0001-17,
para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, a mesma faz constar que a empresa: CAR FIX
AUTO CENTER EIRELI, CNPJ:27.020.125/0001-30, deixou de apresentar a declaração de inexistência
de nepotismo solicitado o item 29.6 do edital. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu a palavra ao
senhor JAIRTON DE OLIVEIRA NEVES, representando a empresa: CAR FIX AUTO CENTER EIRELI,
CNPJ:27.020.125/0001-30, para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, o mesmo faz
constar que a empresa: NORTE FRIOS EIRELI, CNPJ: 34.257.492/0001-17, não possui o CNAE, ou
atividades social, referente o objeto da licitação. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu à palavra ao
senhor EMIVAN LUZ BRAGA, portador do CPF: 690.189.012-53, representando a empresa: AUTO
HIDRAULICA BRAGA EIRELI, CNPJ: 18.530.357/0001-47, para se pronunciar em relação à fase de
credenciamento, o mesmo não fez uso da palavra. Na sequência o senhor pregoeiro justifica que quanto
à alegação do CNAE, ou atividade social, será matéria de analise na fase de habilitação, e o
representante da empresa: CAR FIX AUTO CENTER EIRELI, CNPJ:27.020.125/0001-30, fazendo uso
da palavra informou ao pregoeiro que a declaração solicitada no item 29.6, foi colocado por engano
dentro do envelope de habilitação. O senhor pregoeiro após consultar as empresas presentes, abriu o
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envelope de habilitação na presença de todos, inclusive da equipe de apoio e constatou – se de fato a
presença da referida declaração, sanando assim a pendencia, em seguida declara credenciadas as
empresas: NORTE FRIOS EIRELI, CNPJ: 34.257.492/0001-17; AUTO HIDRAULICA BRAGA EIRELI,
CNPJ: 18.530.357/0001-47; CAR FIX AUTO CENTER EIRELI, CNPJ:27.020.125/0001-30. Em seguida o
senhor pregoeiro analisa a aceitabilidade das propostas financeiras, não havendo nenhuma
irregularidade são aprovadas as 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. Na sequencia o senhor pregoeiro e equipe de apoio faz analise das documentações
das empresas, fazendo constar que a empresa: NORTE FRIOS EIRELI, CNPJ: 34.257.492/0001-17,
apresentou documentos de habilitação, sem o CNAE, compatível com o objeto da licitação. Diante da
analise do senhor pregoeiro declara habilitada a empresa: AUTO HIDRAULICA BRAGA EIRELI, CNPJ:
18.530.357/0001-47; CAR FIX AUTO CENTER EIRELI, CNPJ:27.020.125/0001-30 e declara inabilitada a
empresa: NORTE FRIOS EIRELI, CNPJ: 34.257.492/0001-17. O senhor pregoeiro cedeu a palavra aos
representantes, sendo que a senhora MAIANE RODRIGUES DANTAS, manifestou a intenção de interpor
recursos contra a decisão proferida pelo pregoeiro, considerando que a motivação no seu entendimento
não foram suficiente para lhe inabilitar. 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

Jose Almeida Nascimento
Equipe de apoio

Cledson da Silva
Equipe de apoio

NORTE FRIOS EIRELI,
CNPJ: 34.257.492/0001-17;

AUTO HIDRAULICA BRAGA EIRELI,
CNPJ: 18.530.357/0001-47;
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CAR FIX AUTO CENTER EIRELI,
CNPJ:27.020.125/0001-30
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