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ATA DE REALIZAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2021 

 
Aos vinte e seis dias do mês de Março 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 nº001/2021 – GPM-BA de (04.01.2021), 
Sr. Advaldo Rodrigues da Silva, e Equipe de apoio composta pelo suplente: Neemias Gama Fernandes e o 
senhor: José Jaldy Alves de Sousa neto, para realizar o certame licitatório, Pregão Presencial nº 012/2021, 
tendo como objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada contratação de empresa 
especializada para locação de horas maquinas e caminhão (sem motorista) para serem utilizadas nas 
atividades da Prefeitura Municipal de Bannach e suas secretarias. O referido processo foi publicado no 
Mural da Prefeitura Municipal de Bannach-Pa, no dia 15 de março de 2021, e no Diário Oficial da União, nº49, 
dia 15 de março de 2021, no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero nº34.517, Pag nº74, no 
dia 15 de março de 2021, e no jornal da Amazônia (jornal de grande circulação), no dia 15 de março de 2021. 
No site oficial do município www.bannach.pa.gov.br, no dia 15 de março de 2021. E no portal do 
jurisdicionado, sito: www.tcm.pa.gov.br, em 15 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. ROGERIO FERNANDES DE SOUZA, portador do CPF:981.509.872-15, 
representando a empresa: RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI,CNPJ: 
23.054.972/0001-64; O senhor: RAIMUNDO REIS DA SILVA, portador do CPF: 328.354.502-20, 
representando a empresa: CVRA – CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 
13.819.633/0001-78; O senhor: EDUARDO DIAS ARAUJO, portador do CPF:022.105.452-93, representando 
a empresa: E D ARAUJO CONSTRUTORA – ME, CNPJ:18.402.805/0001-27; O senhor FREDSON BAIA 
LOPES, portador do CPF:766.993.902-87, representando a empresa: ENGETEC CONSULTORIA EM 
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 29.246.209/0001-11; A senhora MAIANE RODRIGUES DANTAS, portadora 
do CPF: 009.084.052-60, representando a empresa: LOC CAR VEICULOS E MAQUINAS PESADAS EIRELI, 
CNPJ: 29.903.625/0001-45; O senhor: KERLEY GOMES FERREIRA, portador do CPF: 727.234.592-68, 
representando a empresa: ASA NORTE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, CNPJ:23.348.665/0001-96; O 
senhor LUCAS RODRIGUES DIAS, portador do CPF:028.574.792-47, representando a empresa: ADRIANA 
PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ:10.353.709/0001-24.  Na 
sequência o senhor pregoeiro cedeu à palavra ao senhor, ROGERIO FERNANDES DE SOUZA, portador do 
CPF: 981.509.872-15, representando a empresa: RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI,CNPJ: 23.054.972/0001-64, para se pronunciar em relação à fase de credenciamento, o mesmo não 
fez uso da palavra.  Na sequência o senhor pregoeiro cedeu à palavra o senhor, RAIMUNDO REIS DA 
SILVA, portador do CPF: 328.354.502-20, representando a empresa: CVRA – CONSTRUTORA VALE DO 
RIO ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 13.819.633/0001-78, para se pronunciar em relação à fase de 
credenciamento, o mesmo não fez uso da palavra. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu a palavra ao 
senhor EDUARDO DIAS ARAUJO, portador do CPF:022.105.452-93, representando a empresa: E D 
ARAUJO CONSTRUTORA – ME, CNPJ:18.402.805/0001-27, para se pronunciar em relação a fase de 
credenciamento, não fez uso da palavra. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu a palavra ao senhor 
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FREDSON BAIA LOPES, portador do CPF:766.993.902-87, representando a empresa: ENGETEC 
CONSULTORIA EM CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 29.246.209/0001-11, para se pronunciar em relação a 
fase de credenciamento, o mesmo faz constar que a  empresa CVRA – CONSTRUTORA VALE DO RIO 
ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 13.819.633/0001-78, apresentou declaração de enquadramento de micro 
empresa ou empresa de pequeno porte, solicitado no item  29.5, sem o reconhecimento de firma do contador 
que assinou. Faz constar que a empresa:  RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI,CNPJ: 23.054.972/0001-64, apresentou declaração de inexistência de nepotismo, com informação 
divergente e insuficiente da solicitado no edital.  Faz constar que a  empresa: E D ARAUJO CONSTRUTORA 
– ME, CNPJ:18.402.805/0001-27, apresentou declaração de enquadramento de micro empresa ou empresa 
de pequeno porte, solicitado no item  29.5, sem o reconhecimento de firma do contador que assinou, ferindo o 
item 29.5 do edital. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu a palavra ao senhor MAIANE RODRIGUES 
DANTAS, portadora do CPF: 009.084.052-60, representando a empresa: LOC CAR VEICULOS E 
MAQUINAS PESADAS EIRELI, CNPJ: 29.903.625/0001-45, para se pronunciar em relação a fase de 
credenciamento, faz constar que a empresa: ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E 
TRANSPORTE EIRELI. apresentou declaração de enquadramento de micro empresa ou empresa de 
pequeno porte, solicitado no item  29.5, sem o reconhecimento de firma do contador que assinou, ferindo o 
item 29.5 do edital. O senhor pregoeiro faz constar  a Lei nº13.726/2018, e solicitou aos representantes se os 
mesmos possuíam copia dos documentos originais ou se os mesmos estavam presentes na sessão, que esta 
comissão faria o reconhecimento pessoalmente  ou conferi  com o original apresentada, os representantes 
informam não possui originais, nem os representantes estão presentes. Na sequência o senhor pregoeiro 
cedeu a palavra ao senhor KERLEY GOMES FERREIRA, portador do CPF: 727.234.592-68, representando a 
empresa: ASA NORTE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, CNPJ:23.348.665/0001-96, para se pronunciar 
em relação a fase de credenciamento, não fez uso da palavra. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu a 
palavra ao senhor LUCAS RODRIGUES DIAS, portador do CPF:028.574.792-47, representando a empresa: 
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ:10.353.709/0001-24, 
para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, não fez uso da palavra. Em seguida a comissão faz 
analise dos documentos apresentados e faz constar que empresa:  ENGETEC CONSULTORIA EM 
CONSTRUÇÕES EIRELI, deixou de apresentar a declaração de enquadramento de micro empresa ou 
empresa de pequeno porte, emitido pela junta comercial,  conforme solicitado no item 29.5 do edital. O senhor 
pregoeiro cedeu a palavra ao representante da empresa: ENGETEC, que diz que apresentou como 
comprovante de enquadramento o contrato social da empresa, solicitado no dia 24/03/2021. Após analise o 
senhor pregoeiro declara credenciadas as empresas: CVRA – CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA 
EIRELI – EPP, CNPJ: 13.819.633/0001-78, sem poder usufruir do direito de micro empresa; E D ARAUJO 
CONSTRUTORA – ME, CNPJ:18.402.805/0001-27, sem poder usufruir do direito de micro empresa; 
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ:10.353.709/0001-24, 
sem poder usufruir do direito de micro empresa; ASA NORTE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ:23.348.665/0001-96; LOC CAR VEICULOS E MAQUINAS PESADAS EIRELI, CNPJ: 29.903.625/0001-
45; ENGETEC CONSULTORIA EM CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 29.246.209/0001-11, sem poder usufruir 
do direito de micro empresa Fica descredenciada a empresa: RIO PRETO TRANSPORTE E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI,CNPJ: 23.054.972/0001-64. Em seguida o senhor pregoeiro analisa a 
aceitabilidade das propostas financeiras, cede a palavra ao senhor, ROGERIO FERNANDES DE SOUZA, 
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portador do CPF: 981.509.872-15, representando a empresa: RIO PRETO TRANSPORTE E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI,CNPJ: 23.054.972/0001-64, para se pronunciar em relação à fase de analise e 
aceitação das proposta financeiras, o mesmo não fez uso da palavra.  Cedeu à palavra o senhor, RAIMUNDO 
REIS DA SILVA, portador do CPF: 328.354.502-20, representando a empresa: CVRA – CONSTRUTORA 
VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 13.819.633/0001-78, para se pronunciar em relação à fase 
de analise e aceitação das proposta financeiras, o mesmo não fez uso da palavra. Cedeu a palavra ao senhor 
EDUARDO DIAS ARAUJO, portador do CPF:022.105.452-93, representando a empresa: E D ARAUJO 
CONSTRUTORA – ME, CNPJ:18.402.805/0001-27, para se pronunciar em relação à fase de analise e 
aceitação das proposta financeiras, não fez uso da palavra. Cedeu a palavra ao senhor FREDSON BAIA 
LOPES, portador do CPF:766.993.902-87, representando a empresa: ENGETEC CONSULTORIA EM 
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 29.246.209/0001-11, para se pronunciar em relação à fase de analise e 
aceitação das proposta financeiras, não fez uso da palavra. Cedeu a palavra ao senhor MAIANE 
RODRIGUES DANTAS, portadora do CPF: 009.084.052-60, representando a empresa: LOC CAR VEICULOS 
E MAQUINAS PESADAS EIRELI, CNPJ: 29.903.625/0001-45, para se pronunciar em relação à fase de 
analise e aceitação das proposta financeiras, não fez uso da palavra. Cedeu a palavra ao senhor KERLEY 
GOMES FERREIRA, portador do CPF: 727.234.592-68, representando a empresa: ASA NORTE 
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, CNPJ:23.348.665/0001-96, para se pronunciar em relação à fase de 
analise e aceitação das proposta financeiras, não fez uso da palavra.   Cedeu a palavra ao senhor LUCAS 
RODRIGUES DIAS, portador do CPF:028.574.792-47, representando a empresa: ADRIANA PATRICIA 
RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ:10.353.709/0001-24, para se pronunciar em 
relação à fase de analise e aceitação das proposta financeiras, não fez uso da palavra. Em seguida 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 declara aberta a fase de analise dos documentos 
de habilitação,  cedeu à palavra o senhor, RAIMUNDO REIS DA SILVA, portador do CPF: 328.354.502-20, 
representando a empresa: CVRA – CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 
13.819.633/0001-78, para se pronunciar em relação à fase de habilitação, o mesmo não fez uso da palavra. 
cedeu a palavra ao senhor EDUARDO DIAS ARAUJO, portador do CPF:022.105.452-93, representando a 
empresa: E D ARAUJO CONSTRUTORA – ME, CNPJ:18.402.805/0001-27, para se pronunciar em relação a 
fase de habilitação, não fez uso da palavra. cedeu a palavra ao senhor FREDSON BAIA LOPES, portador do 
CPF:766.993.902-87, representando a empresa: ENGETEC CONSULTORIA EM CONSTRUÇÕES EIRELI, 
CNPJ: 29.246.209/0001-11, para se pronunciar em relação a fase de habilitação, faz constar que a empresa: 
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ:10.353.709/0001-24, 
deixou de apresentar os índices de liquidez, solicitado no item 60.4, B1 do edital; Deixou de apresentar a 
chancela da junta comercial no termo de abertura e encerramento do livro diário, solicitado no item 60.4, letra 
a), ausência de comprovação de atestado para o item Escavadeira Hidráulica, conforme solicitado no  item 
60.3.2 do edital. Faz constar ainda que a empresa: RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI,CNPJ: 23.054.972/0001-64, deixou de apresentar o índices de liquidez, solicitado no item 60.4, B1 do 
edital e atualização do balanço, conforme solicitado 60.4.1 do edital; Faz constar ainda que a empresa: CVRA 
– CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 13.819.633/0001-78, apresentou 
atestado, porém o mesmo não apresentou os quantitativos, que possibilite a comprovação de ter executado 
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mínimo 40% do objeto licitado, conforme solicitado no item 60.3.2 do edital. O senhor pregoeiro faz constar 
que a empresa LOC CAR VEICULOS E MAQUINAS PESADAS EIRELI, CNPJ: 29.903.625/0001-45, foi 
classificada em segundo colocado no item 13, porém os licitantes questionaram o fato da mesma não possui 
o CNAE ou atividade social para locação de maquinas (com operador), o senhor pregoeiro chamou o terceiro 
colocado a empresa ASA NORTE. cedeu a palavra ao senhor MAIANE RODRIGUES DANTAS, portadora do 
CPF: 009.084.052-60, representando a empresa: LOC CAR VEICULOS E MAQUINAS PESADAS EIRELI, 
CNPJ: 29.903.625/0001-45, para se pronunciar em relação a fase de habilitação, não fez uso da palavra. 
cedeu a palavra ao senhor KERLEY GOMES FERREIRA, portador do CPF: 727.234.592-68, representando a 
empresa: ASA NORTE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, CNPJ:23.348.665/0001-96, para se pronunciar 
em relação a fase de habilitação, não fez uso da palavra. cedeu a palavra ao senhor LUCAS RODRIGUES 
DIAS, portador do CPF:028.574.792-47, representando a empresa: ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS 
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ:10.353.709/0001-24, para se pronunciar em relação a fase de 
habilitação , não fez uso da palavra. Após analise o senhor pregoeiro declara inabilitada as empresas: 
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ:10.353.709/0001-24; 
CVRA – CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 13.819.633/0001-78; RIO 
PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI,CNPJ: 23.054.972/0001-64, em seguida chamou os 
próximos colocados  nos itens, ao analisar os documentos da empresa: ASA NORTE CONSTRUÇÕES & 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ:23.348.665/0001-96, o senhor pregoeiro faz constar que a mesma apresentou 
atestado de capacidade técnica, contabilizado em dias/meses, o que impossibilitou da comissão fazer uma 
analise dos quantitativos, considerando que a presente licitação, esta sendo licitado em horas. Faz constar 
ainda que a empresa: ENGETEC CONSULTORIA EM CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 29.246.209/0001-11, 
apresentou a CND federal vencida em 20/03/2021, (como a mesma se credenciou, porém sem poder usufruir 
do direito de micro empresa ou empresa de pequeno porte), fica a mesma inabilitada  no certame, constar 
ainda que a empresa: ENGETEC CONSULTORIA EM CONSTRUÇÕES EIRELI, apresentou atestado de 
capacidade técnica, contabilizado em meses,  o que impossibilitou a comissão fazer uma analise dos 
quantitativos, solicitado no item 60.3.2 do edital, considerando que a presente licitação, esta sendo licitado em 
horas. Na sequência o senhor pregoeiro analisa a documentação da empresa: E D ARAUJO 
CONSTRUTORA – ME, CNPJ:18.402.805/0001-27, e faz constar que a mesma apresentou atestado de 
capacidade técnica, contabilizado em dias/meses, o que impossibilitou da comissão fazer uma analise dos 
quantitativos, considerando que a presente licitação, esta sendo licitado em horas, além do mais não foi 
mencionado os quantitativos que possibilite a comissão analisar o percentual 40% solicitado no item 60.3.2 do 
edital. Na sequência o senhor pregoeiro declara inabilitada as empresas: E D ARAUJO CONSTRUTORA – 
ME, CNPJ:18.402.805/0001-27; ENGETEC CONSULTORIA EM CONSTRUÇÕES EIRELI; ASA NORTE 
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, CNPJ:23.348.665/0001-96. O senhor pregoeiro faz constar que o 
representante da empresa E D ARAUJO CONSTRUTORA – ME, CNPJ:18.402.805/0001-27, se retirou da 
sessão 17:04 minutos, alegando não haver interesse de continuar na sessão. Os representantes das 
empresas: ENGETEC CONSULTORIA EM CONSTRUÇÕES EIRELI; motivação: Pelo não aceite do 
enquadramento da empresa como ME, e pela não consideração do atestado, unicamente porque a 
quantidade esta descriminada em meses, e o pregão esta em horas.  ASA NORTE CONSTRUÇÕES & 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ:23.348.665/0001-96; motivação: pela não consideração do atestado, unicamente 
porque a quantidade esta descriminada em meses, e o pregão esta em horas. CVRA – CONSTRUTORA 
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VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI – EPP, CNPJ: 13.819.633/0001-78, motivação: Pela não aceitação do 
atestado de capacidade técnica.  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 
 
 
Neemias Gama Fernandes  
Equipe de apoio 
 
 
José Jaldy Alves de Sousa neto 
Equipe de apoio 
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