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ATA DE DECISÃO APÓS DILIGÊNCIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. 

 

 
Às 14 horas do dia 21 (vinte e um) do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na sede da Prefeitura 

Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, a Avenida Fernando Correa da Costa, nº. 940, 

Centro, nesta cidade de Pedra Preta reuniu-se a Comissão Especial de Licitação, constituída através de 

ato do Prefeito Municipal por meio da Portaria n° 007/2018, de 05 de Janeiro de 2018. O objetivo da 

referida reunião é proceder sobre a decisão após diligencia relativos ao Pregão Presencial em epígrafe, 

que tem por objetivo Registro de Preço para AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICO 

(PC), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS 

ANEXOS. CONVÊNIO 846609/2017 – SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA 

AMAZONIA, Aviso de convocação do Pregão Presencial nº 010/2018, fora publicado no dia 17/05/2018 

(dezessete) de maio de 2018 nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Site 

Oficial, Jornal AMM e Diário Oficial da União. Compareceram as empresas: ALFA COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA-ME - CNPJ: 13.731.784/0001-70, representada pelo senhor MOACIR 

FISCHER JUNIOR, portador da carteira de identidade nº. 6.837.116-3 SSP/PR, e do CPF: 

024.271.939-25 - ROETH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.239.988/0002-02, 

representada pelo Srº EDUARDO MACHADO MARINHO DOS SANTOS, portador da carteira de 

identidade nº. 5579724 SJ/MT , CPF: 704.753.931-04 –  TORK-SUL  COMERCIO DE PEÇAS E 

MÁQUINAS LTDA, CNPJ: 05.662.126/0007-30, representada pelo senhor DANIEL ARTHUR DE 

ARRUDA BECK, portador da carteira de identidade nº. 1.206.655-9 SSP/MT, e do CPF: 705.898.281-

34.  O pregoeiro declarou aberta a sessão e fez um breve relato sobre a ata de abertura que visava 

diligencia quanto a comprovação do endereço da empresa ROETH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA - CNPJ: 15.239.988/0002-02, em ato continuo falou sobre o relatório de diligência onde 02 ( dois) 

servidores foram designados conforme Portaria 246/2018 a comparecerem no local da referida 

empresa situada a Rua Panorama, nº 3352, quadra 05, lote 04, CEP 78070-490 – Bairro Praeiro – 

Cuiabá – MT. No relatório foi verificado que no local há uma sala comercial medindo 55 m², contendo 

01(um) banheiro e utilitários de escritório como mesa, cadeira e computador. Na fachada encontra-se 

uma placa de identificação da empresa, foram apresentados como funcionários aos fiscais 03 (três) 

pessoas: uma atendente e dois mecânicos, o relatório também faz menção ao questionamento aos 

vizinhos, onde os mesmos informaram aos fiscais que a empresa fica boa parte do tempo fechada. 

Questionado quanto a este fato o Sr EDUARDO MACHADO MARINHO DOS SANTOS representante 

da empresa ROETH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA disse que lá, encontra-se uma atendente 

no local diariamente, e que a mesma também faz outros tipos de serviços por isso se ausenta do local. 

No relatório conta também com solicitação do Sr DANIEL ARTHUR DE ARRUDA BECK pra que fosse 

averiguada a documentação da empresa diligenciada, quando os fiscais designados o informou que a 

parte de documentação foi analisada pelo setor de licitação.  Diante do exposto, a comissão especial de 

licitação e o pregoeiro mantem a decisão da Pregoeira anterior Andreia Maria Negri e declara 

vencedora a empresa ROETH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.239.988/0002-02. 

Devido aos inúmeros questionamentos das empresas ALFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-

ME e TORK-SUL COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA, a comissão especial de licitação 

suspendeu o certame por 01(uma) hora para averiguação da documentação da empresa ROETH 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ao retomar a sessão a comissão expos a situação para o 

representante da empresa ROETH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  sobre os questionamentos 

das empresas ALFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME  e TORK-SUL  COMERCIO DE 

PEÇAS E MÁQUINAS LTDA referente a falsa declaração do anexo III do presente edital e as sansões  
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que a empresa poderá sofrer  se comprovado as alegações, onde a mesma poderá ser apenada 

conforme a lei 8.666/93 e  artigo 299 do Código Penal.  A comissão constatou que referente ao Anexo 

III - Declaração de não ter fato impeditivo de licitar e pleno atendimento a habilitação, Item b - Ter sido 

apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, nos últimos dois anos, a empresa declarou NÃO ter sido suspensa, mas de acordo com 

publicação no jornal oficial eletrônico dos municípios do estado de Mato Grosso – AMM do dia 28 de 

setembro de 2017 edição de nº 2.824 foi aplicada a suspensão temporária de participação em licitação 

e impedido de contratar com o município de Matupá- MT por 02(dois) anos. Assim, ocorrendo 

controvérsia em alegação, porem a administração não tem competência em alegar que é falsa a 

declaração. Para um documento ser caracterizado como falso, exigirá o devido processo legal com 

todos os instrumentos contraditórios e ampla defesa, ou seja, é exercida pelo Ministério Publico nos 

termos do art. 129, I, da Constituição Federal, depois de expor os fatos ao, representante da empresa 

ROETH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, a comissão questionou se o mesmo estava ciente e 

se manteria sua declaração. O Sr EDUARDO MACHADO MARINHO DOS SANTOS disse que sim e 

solicitou para constar em ata sobre a revogação da suspensão exarada pela prefeitura de Matupá- MT 

a transformando em advertência. O Pregoeiro abre a palavra aos demais licitantes e os questiona se os 

mesmos tem intenção em interpor recurso. As empresas TORK-SUL COMERCIO DE PEÇAS E 

MÁQUINAS LTDA  e ALFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME  se pronunciaram e disseram 

ter interesse em interposição de recurso quanto ao teor da declaração  que diz respeito ao anexo III do 

presente edital. O prazo para as empresas apresentarem as razões do recurso inicia-se no dia 22(vinte 

e dois) de maio de 2018 e se finda no dia 24 (vinte e quatro) de maio de 2018 até às 18 horas. Podendo 

ser encaminhado para o e-mail licitacao@pedrapreta.mt.gov.br, quanto ao prazo de contra razões 

inicia-se no dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2018 e sendo seu termino no dia 29 (vinte e nove) de maio 

de 2018 até as 18 horas. Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a sessão as 18h32min.  

 

 

          Representantes  

 
 

ALFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME                                      ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUZA 

                 MOACIR FISCHER JUNIOR                                                                              PREGOEIRO 

 

 

ROETH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                                                      LUZANE FRANCISCA GOMES 

EDUARDO MACHADO MARINHO DOS SANTOS                                                              EQUIPE DE APOIO 

 

TORK-SUL COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA                                       JOAQUIM BATISTA DA SILVA 

DANIEL ARTHUR DE ARRUDA BECK                                                                               EQUIPE DE APOIO 

 

 

 

 

Pedra Preta - MT, 21 de maio de 2018.  
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