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ATA DE REALIZAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2022 

 
Aos vinte e três dias do mês de Setembro de 2022, 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 nº001/2022 – 
GPM-BA de (03.01.2022), Sr. Nyerlen de Araújo e Silva, e Equipe de apoio composta pelo sr. Alan 
Diones Ferreira Silva e o senhor: José Felix da Silva, para realizar o certame licitatório, Pregão 
Presencial nº 008/2022, tendo como objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada 
aquisição de bueiros para serem utilizados nas atividades da Prefeitura Municipal de Bannach – 
PA, e suas secretarias. O referido processo foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Bannach - 
PA, no dia 09 de Setembro de 2022 e no Diário Oficial da União, nº172, pagina 302, no dia 09 de 
setembro de 2022, no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero nº35.109, pagina 106, no 
dia 09 de Setembro de 2022, e no Jornal da Amazônia (jornal de grande circulação), no dia 09 de 
setembro de 2022, publicado no portal dos jurisdicionado: www.tcm.pa.gov.br e no site do município 
http://www.bannach.pa.gov.br, publicado no dia 09 de setembro de 2022. No horário fixado pela 
comissão o senhor pregoeiro declara aberta a sessão, recebe os envelopes e credenciamento da 
empresa presente e faz constar que compareceu o sr. EDSON CARLOS ALVES DA SILVA, portador do 
CPF: 896.319.862-68, representando a empresa:  ELETROFORT CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA 
– EPP, CNPJ: 83.648.946/0001-78. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu à palavra a equipe de apoio, 
para se pronunciarem em relação à fase de credenciamento, ninguém fez uso da palavra. Na sequência o 

senhor pregoeiro decide pela aprovação do credenciamento da empresa: ELETROFORT CONSTRUTORA 
E COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ: 83.648.946/0001-78. Na sequência o senhor pregoeiro declara 
aberta a fase de analise das propostas financeiras cedeu à palavra aos membros da equipe de apoio, para 
se pronunciarem em relação à fase de analise e aprovação das propostas financeiras, ninguém fez uso da 
palavra. Na sequência o senhor pregoeiro decide pela aprovação da proposta financeira da empresa: 

ELETROFORT CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ: 83.648.946/0001-78. Em seguida 
inicia a fase de lance e negociação com o pregoeiro, sendo que o resultado esta contido no mapa de 
apuração em anexo  que faz parte integral desta ata.   

 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. EMPRESA VLR INICIAL 1° LANCE 2° LANCE MEDIA

eletrofort 148,00         145,00    

eletrofort 240,00         225,00    

eletrofort 350,00         342,00    

eletrofort 460,00         446,00    
448,33R$  4 MANILHA DE CONCRETO PARA BUEIRO 100 CM UND

300

300

300

2 MANILHA DE CONCRETO PARA BUEIRO 60 CM UND

3 MANILHA DE CONCRETO PARA BUEIRO 80 CM UND

146,67R$  

228,33R$  

343,33R$  

1 MANILHA DE CONCRETO PARA BUEIRO 40 CM UND 150

http://www.tcm.pa.gov.br/
http://www.bannach.pa.gov.br/
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Na sequência o senhor pregoeiro declara aberta a fase de analise dos documentos de habilitação cedeu 
à palavra aos membros da comissão, para se pronunciarem em relação à fase de habilitação, ninguém fez 

uso da palavra. Na sequência o senhor pregoeiro decide pela habilitação das empresas: ELETROFORT 
CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ: 83.648.946/0001-78, e declara a mesma 
vencedora do 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.  
  
 
Nyerlen de Araújo e Silva  
Pregoeiro 
 
 
Alan Diones Ferreira Silva  
Equipe de apoio 
 
 
José Felix da Silva  
Equipe de apoio 
 
 
ELETROFORT CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA – EPP  
CNPJ: 83.648.946/0001-78 


