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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 9/2018-006PMPD 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2018.01 

 

 

Às  09:00 do dia 18 de Abril de 2018, na sala de reuniões da Comissão 

de Licitação, reuniram-se o Pregoeiro e respectivos membros da Equipe 

de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços e documentação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE TRATOR 

conforme o convenio n.º 862328/2017, proposta SICONV n.º 077848/2017 

conforme Anexo I - Termo de Referência.. O Pregoeiro iniciou a sessão 

esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. 

Imediatamente o Pregoeiro solicitou aos Srs. representantes das 

proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade 

e/ou procuração para credenciamento. 

 

Participaram deste certame as licitantes abaixo relacionadas, com seus 

respectivos representantes: 

 
MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA................................ 04.978.201/0001-19 

MARCIO ROGERIO DA SILVA                                 C.P.F. nº 394.093.411-91 

REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICULAS LTDA............. 04.741.161/0009-44 

FELIPE WARKENTIN DE ARAUJO                              C.P.F. nº 011.881.892-98 

 

O pregoeiro passou a palavra para as licitante presente perguntando se 

há algum questionamento a empresa REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ 

AGRICULAS LTDA se manifestou sobre o item  29.1-b) cartão nacional 

pessoa jurídica a respeito da data do cartão de CNPJ datado de 

18/10/2017,o pregoeiro passou a palavra para empresa MOTOBEL MOTORES 

DE BELEM LTDA rebater o questionamento, a empresa narrou o seguinte,  

entende que o cartão de CNPJ está ativo e a data de emissão não justifica 

sua validade pois a mesmo pode ser consultado via internet e também 

para o questionamento feito e só para documentação e não para 

credenciamento decisão do pregoeiro e equipe de apoio relativo ao 

questionamento não procede entende-se  que o questionamento se refere 

aos documentos da habilitação e não ao credenciamento e também aos 

documentos datados com validade e não de data de impressão pelos site, 

nada a mais a questionar eencerrado a fase de CREDENCIAMENTO, passou-

se para fase de Análise e julgamento da Proposta, neste momento o 

pregoeiro pediu o que a licitante apresentasse seu envelope contendo 

sua proposta comercial, que após analisado verificou-se que o envelope 

estava devidamente lacrado conforme o preceitua o edital, aberto o 

envelope verificou-se que a proposta cumpriu todos os requisitos do 

edital portanto declarada VÁLIDA que foi assinada pelo pregoeiro, equipe 

apoio e pelo representante legal da empresa, passando assim para FASE 

DE LANCES verbais: 
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Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus 

respectivos lances estão expressos abaixo: 
 

 Item: 00001 - TRATOR                                                             

              Quantidade: 1,000              Unidade de fornecimento: UNIDADE    

                                                                                 

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com 

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram 

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances. 

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a) 

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO 

              UNITÁRIO.                                                          

                                                                                 

Prop. Base    MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA            R$       123.000,000 *    

              REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICU R$       103.000,000 *    

                                                                                 

                         ABERTURA DA FASE DE LANCES                              

                                                                                 

Rodada:    1  REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICU  R$        102.890,000    

              MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA                         Desistiu.    

                                                                                 

Habilitação   REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICULAS LTDA, Data: 19/04/2018 

               às 10:27:14                                                       

                                                                                 

Dec.vencedor  REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICULAS LTDA, Data: 19/04/2018 

               às 10:27:16                                                                                                 

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------    

Concluída a fase de lances, passou-se para fase de Abertura do ENVELOPE-

02 DOCUMENTAÇÃO, o pregoeiro solicitou o envelope contendo as 

documentações, verificou-se que o mesmo estava devidamente lacrado 

conforme preceitua o edital de convocação, após aberto o envelope o 

pregoeiro analisou a documentação que foi assinada pelo pregoeiro, 

membros da equipe de apoio e pelos representantes das empresas, REIMAC 

REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICULAS LTDA e MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA o 

pregoeiro perguntou se algum questionamento referente a documentação a 

empresa MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA se manifestou após análise dos documentos 
observou no item 59.4 relativo a qualificação economia financeira a empresa REIMAC 

REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICULAS LTDA apresentou o balaço patrimonial consolidado 

no CNPJ 04.741.161.0001-97 e o demonstrações s contábil DRE consolidado no CNPJ 

04.741.161.0009-44, causando divergência nos documentos o que gera dúvidas em relação 

ao cálculo memorial de índice onde apresenta SG e LC o pregoeiro passa a palavra para 

a empresa REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICULAS LTDA fazer as considerações 

narrando o seguinte. Os dois documentos apresentados são consolidados conforme os 

números  e o expede também foi apresentado com o mesmos CNPJ do balanço e do DRE e 

conforme o item 60.1 b se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar 
em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz com ressalva de que todos 

os documentos o balanço e apresenta números consolidado inclusive os cálculos de 

índice. O pregoeiro e equipe de apoio decide por suspende a sessão para que seja 

feita a diligência junto ao contador e assessoria jurídica para parecer técnico sobre 

a decisão em questão e que só decidira sobre a habilitação ou inabilitação com base 

no parecer técnico que assim que tivemos a decisão iremos comunicara as empresa 
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atreves de e-mail. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata 

que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e representantes 

presentes. O Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a 

presença de todos. 
 

 

 

                       PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO                            

                                                                              

   FUNÇÃO                     NOME                            ASSINATURA      

                                                                              

 Pregoeiro(a) JOÃO GUTENBERGUE DE SOUZA                   __________________  

                                                                              

 Equipe apoio GILVAN COSTA DE OLIVEIRA                    __________________  

                                                                              

 Equipe apoio CLEITON HERMINIO DOS SANTOS                 __________________  

                                                                              

 Ouvinte VALDEJANIO DOS SANTOS SILVA 

 

 

 

            PARTICIPANTE(S) DO CERTAME                       ASSINATURA       

                                                                              

  REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICULAS LTDA       _______________________ 

                                                                              

  MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA                       _______________________ 
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