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ATA DE REALIZAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2022 

 
Aos quatro dias do mês de Novembro de 2022, 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 nº001/2022 – 
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 009/2022, 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 06 de Outubro 
de 2022 , e no Diário Oficial da União, nº191, pagina 233, no dia 06 de Outubro de 2022, no Diário Oficial 
do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero nº35.143, pagina 104, no dia 06 de Outubro de 2022, e no 
Jornal da Amazônia (jornal de grande circulação), no dia 06 de Outubro de 2022, publicado no portal dos 
jurisdicionado: www.tcm.pa.gov.br e no portal da transparência do município 
http://www.bannach.pa.gov.br, publicado no dia 06 de outubro de 2022. O senhor pregoeiro faz constar 
que houve um adiamento da data de realização do certame através de publicação realizada no Mural da 
Prefeitura Municipal de Bannach - PA, no dia 21 de Outubro de 2022 , e no Diário Oficial da União, nº201, 
pagina 298, no dia 21 de Outubro de 2022, no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, sob o numero 
nº35.158, pagina 110, no dia 21 de Outubro de 2022, e no Jornal da Amazônia (jornal de grande 
circulação), no dia 21 de Outubro de 2022, publicado no portal dos jurisdicionado: www.tcm.pa.gov.br e 
no portal da transparência do município http://www.bannach.pa.gov.br, publicado no dia 21 de outubro de 
2022. No horário fixado pela comissão o senhor pregoeiro declara aberta a sessão, recebe os envelopes 
e credenciamentos das empresas presente e faz constar que compareceu o sr. KERLEY GOMES 
FERREIRA, portador do CPF: 727.234.592-68, representando a empresa:  ASA NORTE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 23.348.665/0001-96. o sr. NILSON JOSÉ DE SOUTO 
JÚNIOR, portador do CPF: 369.549.588-08, representando a empresa:  ADRIANA PATRICIA 
RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE - ME, CNPJ: 10.353.709/0001-24. o sr. MARCO 
ANTONIO DE OLIVEIRA, portador do CPF:821.346.931-34, representando a empresa:  ALPHA 
SERVIÇOS & LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 28.583.196/0001-03. Na sequência o senhor 

pregoeiro cedeu a palavra ao sr. KERLEY GOMES FERREIRA, portador do CPF: 727.234.592-68, 
representante da empresa:  ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
23.348.665/0001-96, para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, não fez uso da palavra. 
cedeu a palavra ao sr. NILSON JOSÉ DE SOUTO JÚNIOR, portador do CPF: 369.549.588-08, 
representante da empresa:  ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE - 
ME, CNPJ: 10.353.709/0001-24, para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, não fez uso 
da palavra. cedeu a palavra ao sr. MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, portador do CPF:821.346.931-34, 
representante da empresa:  ALPHA SERVIÇOS & LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 

http://www.tcm.pa.gov.br/
http://www.bannach.pa.gov.br/
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28.583.196/0001-03, para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, não fez uso da palavra.  
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. O senhor pregoeiro decide pela aprovação do 

credenciamento das empresas: ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
23.348.665/0001-96; ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE - ME, 
CNPJ: 10.353.709/0001-24; ALPHA SERVIÇOS & LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 
28.583.196/0001-03. Na sequência o senhor pregoeiro declara aberta a fase de analise das propostas 
financeiras cedeu a palavra ao sr. KERLEY GOMES FERREIRA, portador do CPF: 727.234.592-68, 
representante da empresa:  ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
23.348.665/0001-96, para se pronunciar em relação a fase de analise e aceitação das proposta 
financeira, não fez uso da palavra. Cedeu a palavra ao sr. NILSON JOSÉ DE SOUTO JÚNIOR, portador 
do CPF: 369.549.588-08, representante da empresa:  ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS 
COMÉRCIO E TRANSPORTE - ME, CNPJ: 10.353.709/0001-24, para se pronunciar em relação a fase 
de analise e aceitação das proposta financeira, faz constar que a licitante pontuou que de acordo com o 
item 31.12 do edital as empresas deveriam apresentar a composição de BDI, conforme o modelo do 
anexo IX do edital, o que foi devidamente atendido por esta licitante, além disso, foi exigido ainda no item 
31.6 que serial admitido valor único por km rodado para todas as rotas. Nesse contexto, foi constatado 
que as empresas: ASA NORTE e ALPHA SERVIÇOS & LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA,  
apresentaram proposta com valores do km rodado, destoantes entre sim, o que deveria em tese não ser 
admitido nos termos do edital. Eventual admissão de valores conflitantes, poderá acarretar impactos 
insanáveis ao certame, já que esta empresa licitante utilizou por base este dispositivo editalíssima para 
nortear a sua proposta. Cumpri – se salientar ainda que esta licitante constatou a semelhança em vários 
aspectos nas propostas das empresas: ASA NORTE e ALPHA SERVIÇOS & LOCAÇÕES DE 
VEICULOS LTDA, o que vai deste da elaboração das propostas financeiras propriamente dita, sendo: 
TIPO DA FONTE; TAMANHA DA FONTE; ESPAÇAMENTOS; INCLUSIVE ERRA NA IMPRESSÃO 
(MARGEM DA TABELA FORA DA AREA DE IMPRESSÃO), ate a composição de custo unitário para 
cada rota ofertada, o que denota possível tentativa de fraude ao processo licitatório, cabendo 
administração publica diligenciar para apurar tal fato, já que é notório que aja tamanha coincidência a 
este ponto, destaco ainda, que em sessão de licitação os respectivos representante das aludidas 
empresas, chegaram a mencionar que foram contratados profissionais de Parauapebas e de palmas para 
elaboração de tais materiais, dando a entender que não se trataria da mesma pessoa. Em homenagem 
ao principio da probidade administrativa requeiro realização de diligencia neste sentindo. Requer por fim 
a extração de copia das propostas das empresas mencionadas.  Cedeu a palavra ao sr. MARCO 
ANTONIO DE OLIVEIRA, portador do CPF:821.346.931-34, representante da empresa:  ALPHA 
SERVIÇOS & LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 28.583.196/0001-03, para se pronunciar em 
relação a fase de analise e aceitação das proposta financeira, faz constar que no item 31.6 diz que “Será 
admitido valor único do km rodado para todas as rotas, o que dar para se entender que não é obrigatório 
fazer composição de valor único para todos os itens”. Faz constar ainda que no item 31.8 do edital, onde 
diz que na observação que as despesas com combustível será por conta da contratada, a mesma não 
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utilizou para fazer a comprovação dos preços dela. Faz constar ainda que no item 79.1 alínea b, pedi que 
os veículos tenha no máximo 10 anos de uso, a mesma se utilizou do ano de 2012 dos seus veículos, 
cujo contrato será vigorado na ano de 2023, conclui –se – que os veículos terão 11 ano de uso. Não 
podendo ser admitido pelo município como consta no edital, ferindo as normas editalíssima.  Na 
sequencia o senhor pregoeiro suspende a sessão para analise dos pontos elencados em ata e realização 
de possível diligencia. Informa ainda que a decisão sobre tudo  até aqui questionado, será publicado no 
DOU – DIARIO OFICIAL DA UNIÃO  e MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH – PA. 
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 
 
 
 
ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,  
CNPJ: 23.348.665/0001-96 
 
 
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE - ME 
CNPJ: 10.353.709/0001-24;  
 
 
ALPHA SERVIÇOS & LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA  
CNPJ: 28.583.196/0001-03. 


