
 

 

                   ESTADO DO PARÁ 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH 
              GABINETE DA PREFEITA 

 

 

 

 

 

Paraná Nº 27 – Centro, CEP: 68388-000 – Bannach – Pa.                                                                                     
CGC, CNPJ/MF: 01.595.320/0001-02 

                                                      

 
 

ATA DE REALIZAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2021 

 
Aos seis dias do mês de Agosto de 2021, 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 nº001/2021 – GPM-BA de (04.01.2021), 
Sr. Advaldo Rodrigues da Silva, e Equipe de apoio composta pelo senhor: Jose Almeida Nascimento e o 
suplente senhor: Neemias Gama Fernandes, para realizar o certame licitatório, Pregão Presencial nº 
018/2021, tendo como objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada Contratação de 
Empresa Especializada para Prestar Serviços de Transporte escolar, com disponibilização de Mão de 
Obras, no Município de Bannach – PA. O referido processo foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal 
de Bannach-Pa, no dia 22 de Julho de 2021, e no Diário Oficial da União, nº137, pagina 218, dia 22 de Julho 
de 2021, no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero nº34.646,  no dia 22 de julho de 2021, e 
no jornal da Amazônia (jornal de grande circulação), no dia 22 de julho de 2021. No Site Oficial do Município 
www.bannach.pa.gov.br, no dia 22 de Julho de 2021. E no portal do jurisdicionado, sito: www.tcm.pa.gov.br, 
em 22 de Julho de 2021.  No horário fixado pela comissão o senhor pregoeiro declara aberta a sessão, faz 
constar que compareceu a senhora Adriana Patrícia Rodrigues Dias, portadora do CPF: 696.247.632-91, 
representando a empresa: ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, 
CNPJ: 10.353.709/0001-24. Na sequência o senhor pregoeiro cede à palavra a equipe de apoio que 
quisessem se pronunciar em relação à fase de credenciamento, ninguém fez uso da palavra.  Após analise o 
senhor pregoeiro declarou credenciada a empresa: ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E 
TRANSPORTE EIRELI, CNPJ: 10.353.709/0001-24. Em seguida o senhor pregoeiro declara aberta a fase de 
analise das propostas financeira, cede à palavra à equipe de apoio que quisessem se pronunciar em relação 
aprovação das propostas, ninguém fez uso da palavra. Após analise o senhor pregoeiro declarou aprovada a 
proposta da empresa: ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, 
CNPJ: 10.353.709/0001-24, no valor de R$1.143.648,00 (um milhão cento e quarenta e três mil seiscentos e 
quarenta e oito reais). Em seguida o senhor pregoeiro declara aberta a fase de analise dos documentos de 
habilitação, cede à palavra à equipe de apoio que quisessem se pronunciar em relação a habilitação, 
ninguém fez uso da palavra. Após analise o senhor pregoeiro declarou habilitada  e vencedora do certame a 
empresa: ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ: 
10.353.709/0001-24. Nada mais havendo a relatar, lavrei a seguinte ata que passa a ser assinada por mim 
PREGOEIRO e pela equipe de apoio e pela representante da empresa presente. 
 
 
Advaldo Rodrigues da Silva,  
Pregoeiro 
 
Jose Almeida Nascimento  
Equipe de apoio 
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Neemias Gama Fernandes 
Equipe de apoio 
 
 
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI  
CNPJ: 10.353.709/0001-24 
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