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ATA DE REALIZAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021 

 
Aos Vinte e Seis do mês de Julho de 2021, às doze horas, na sede da Prefeitura Municipal de 
Santana do Araguaia – PA, onde funciona a CPL,  sito na Praça dos Três Poderes, Snº - Centro 
– Santana do Araguaia –PA, CEP: 68.560-000, onde se achava presente o Pregoeiro 
regularmente nomeada pela Portaria nº041/2021, de (01.01.2021), Sr. Advaldo Rodrigues da 
Silva, e equipe de apoio composta pela: Rosimeire Abreu de Paulo, Roselane Fernandes Silva 
Soares, suplentes: Divino Barros Espindulas e senhora Raquel  da Silva Santos, para realizar o 
certame licitatório, Pregão Presencial nº 004/2021, tendo como objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR AGRÍCOLA E MAQUINAS 
PESADAS, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ARAGUAIA – PA, E SUAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE OBRAS E 
SERVIÇOS PUBLICOS; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE; SECRETARIA DE AGRICULTURA). O referido processo foi publicado no 
Mural da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia – PA, no dia 13 de julho de 2021, e no 
Diário Oficial da União, nº130, pagina 228 no dia 13 de julho de 2021, no Diário Oficial do Estado 
do Pará – IOEPA, sob o numero nº34.637, Pag nº132, no dia 13 de julho de 2021, e no jornal da 
Amazônia (jornal de grande circulação), no dia 13 de Julho de 2021. No site oficial do município 
http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/, no dia 13 de Julho de 2021. E no portal do jurisdicionado, 
sito: https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/, em 13 de Julho 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. THIAGO 
GONÇALVES DE ARAÚJO, portador do CPF: 996.580.891-00, representando a empresa: BM 
LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 20.548.634/0001-90; O sr. WENNYSON KLEBER DOS SANTOS 
GONÇALVES, portador do CPF: 989.063.722-72, representando a empresa: M. N CARVALHO 
EIRELI – ME, CNPJ: 19.872.229/0001-44; O senhor IAN MASSARO DA SILVA, portador do 
CPF: 026.062.782-83, representando a empresa: IAN M. DA SILVA, CNPJ: 22.171.109/0001-24. 
O senhor RICARDO GOMES DE OLIVEIRA, portador do CPF: 009.924.502-76, representando a 
empresa: CIPÓ SERVIÇOS ADMININSTRATIVOS EIRELI, CNPJ: 35.267.329/0001-06. Faz 
constar ainda que as 12:19 minutos, compareceu nesta mesa o senhor WILKE ALVES DA 
SILVA, portador do CPF: 004.598.762-95, representando a empresa: MRG MAQUINAS LTDA, 
CNPJ: 37.440.112/0001, apresentando documentos para participação no certame. Faz constar 
que os envelopes não foram recebidos pelo pregoeiro, sobe a alegação do mesmo esta atrasado 
do horário Previsto no edital que é as 12:00 horas. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu à 
palavra ao senhor: THIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO, portador do CPF: 996.580.891-00, 
representante da empresa: BM LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 20.548.634/0001-90, para se 
pronunciar em relação ao credenciamento, não fez uso da palavra. O senhor WENNYSON 
KLEBER DOS SANTOS GONÇALVES, portador do CPF: 989.063.722-72, representante da 
empresa: M. N CARVALHO EIRELI – ME, CNPJ: 19.872.229/0001-44, para se pronunciar em 
relação à fase de credenciamento, o mesmo faz constar que a empresa: BM LOCAÇÕES 
EIRELI, CNPJ: 20.548.634/0001-90, apresentou  a declaração de habilitação e inexistência de 
nepotismo sem o devido reconhecimento de firma, e apresentou a declaração de enquadramento 
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de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem assinatura e reconhecimento de firma do 
contador. Em seguida o senhor pregoeiro informa ao licitante que ira considerar  o previsto na 
Lei 13.726/2018, considerando que as referidas declarações foram assinadas pelo representante 
presente na sessão e a assinatura é compatível com documentos de identificação apresentada 
no certame. Faz constar ainda que ausência da assinatura do contador na declaração de 
enquadramento de microempresa e ou empresa de pequeno porte é procedente  e que a 
declaração simplificada emitida pelo junta comercial, foi emitida em  05 de Maio de 2021, ou 
seja, mas de 60 dias de emissão, ferindo o item 61.2 do edital. Na sequência o senhor pregoeiro 
cedeu à palavra ao senhor: IAN MASSARO DA SILVA, portador do CPF: 026.062.782-83, 
representando a empresa: IAN M. DA SILVA, CNPJ: 22.171.109/0001-24, para se pronunciar em 
relação ao credenciamento , não fez uso da palavra. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu à 
palavra ao senhor: RICARDO GOMES DE OLIVEIRA, portador do CPF: 009.924.502-76, 
representante da empresa: CIPÓ SERVIÇOS ADMININSTRATIVOS EIRELI, CNPJ: 
35.267.329/0001-06, para se pronunciar em relação ao credenciamento , não fez uso da palavra. 
Após analise o senhor pregoeiro declara credenciadas as empresas:  M. N CARVALHO EIRELI – 
ME, CNPJ: 19.872.229/0001-44; IAN M. DA SILVA, CNPJ: 22.171.109/0001-24; CIPÓ 
SERVIÇOS ADMININSTRATIVOS EIRELI, CNPJ: 35.267.329/0001-06; BM LOCAÇÕES EIRELI, 
CNPJ: 20.548.634/0001-90, sem poder usufruir dos direitos de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, conforme Lei complementar 123/2006. Em seguida o senhor pregoeiro analisa a 
aceitabilidade das propostas financeiras, cede a palavra ao senhor: THIAGO GONÇALVES DE 
ARAÚJO, portador do CPF: 996.580.891-00, representante da empresa: BM LOCAÇÕES 
EIRELI, CNPJ: 20.548.634/0001-90, para se pronunciar em relação ao recebimento da proposta 
financeira, faz constar que a empresa:  M. N CARVALHO EIRELI – ME, CNPJ: 19.872.229/0001-
44,  não apresentou a composição de custo do item 15 (caminhão coletor truk) e não possui 
cnae para prestação de serviços para coleto de resíduos. O senhor WENNYSON KLEBER DOS 
SANTOS GONÇALVES, portador do CPF: 989.063.722-72, representante da empresa: M. N 
CARVALHO EIRELI – ME, CNPJ: 19.872.229/0001-44, para se pronunciar em relação à fase de 
recebimento das propostas financeiras, o mesmo fez constar que a empresa: IAN M. DA SILVA, 
CNPJ: 22.171.109/0001-24, apresentou apenas 3 modelos de veículos para todos os itens e 
solicita ao setor técnico que faça analise, se os mesmos atende a solicitação de todos os itens. 
Na sequência o senhor pregoeiro cedeu à palavra ao senhor: IAN MASSARO DA SILVA, 
portador do CPF: 026.062.782-83, representando a empresa: IAN M. DA SILVA, CNPJ: 
22.171.109/0001-24, para se pronunciar em relação à fase de recebimento das propostas 
financeiras, o mesmo não fez uso da palavra. Na sequência o senhor pregoeiro cedeu à palavra 
ao senhor: RICARDO GOMES DE OLIVEIRA, portador do CPF: 009.924.502-76, representante 
da empresa: CIPÓ SERVIÇOS ADMININSTRATIVOS EIRELI, CNPJ: 35.267.329/0001-06, para 
se pronunciar em à fase de recebimento das propostas financeiras, o mesmo não fez uso da 
palavra. Em seguida o senhor pregoeiro suspende a sessão para analise das proposta 
financeira, ficando marcada para o dia 29/07/2021, as 15:00 horas, no mesmo local e nas 
mesmas condições prevista em edital. O senhor pregoeiro faz constar que a sessão foi realizada 
respeitando as normas da vigilância sanitária, no que diz respeito à higienização, uso de álcool 
gel e uso de marcara e o distanciamento mínimo entre os participantes.  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 
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