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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito às nove horas, 

reuniram, o Pregoeiro Oficial deste Órgão, Sr GEDEÃO NASCIMENTO MENDES 

CASCINE GOMES, membros da Equipe de Apoio Srªs RENATA APARECIDA AREAS 

AMORIM e KÉDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMÓTEO, designados pelo Prefeito 

Municipal, através da Portaria nº 057/2018, de 20/03/2018, em atendimento às disposições 

contidas na Lei 10.520/02 e o Controlador Geral do Município Sr ANTÔNIO 

GONÇALVES JÚNIOR, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 

013/2018, referente ao Processo nº 332/2018. Objeto: Registro de Preços de prestação de 

serviços de manutenção preventiva, corretiva, mecânica e elétrica em veículos automotores, 

equipamentos de ar condicionado, serviços de  lanternagem em geral e pintura, com 

fornecimento de mão de obra exclusiva, material de consumo, ferramentas e reposição de 

peças (genuínas do veículo ou originais de fábrica) bem como assistência e socorro 

mecânico 24 horas.  Em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro 

abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento do interessado. A seguir foram recebidos 

os envelopes contendo a proposta de preços e as documentações de habilitação. 

Procedeu-se à abertura do envelope de proposta de preços e logo em seguida foi efetuado o 

registro dos preços apresentados pelo respectivo licitante no sistema informatizado próprio 

do Pregão Presencial. A proponente foi classificada de acordo com o disposto nos incisos 

VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520/02. 

HISTÓRICO DE LANCES 

Lote 1 Rodada 1: M. A. PAULUCIO – ME lance R$ 1.320.000,00 (um 

milhão trezentos e vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 2 Rodada 1: M. A. PAULUCIO – ME lance R$ 420.020,00 

(quatrocentos e vinte mil e vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente. 
Os Lotes 01 e 02, ficaram acima do valor estimado e por este motivo, os autos retornarão 

ao Setor de Compras para nova constatação mercadológica ou nova avaliação dos 

orçamentos constantes nos autos.  

EMPRESA VENCEDORA POR LOTES: 

M. A. PAULUCIO – ME nos lotes 01 e 02 no valor total de R$ 1.740.020,00 (um milhão 

setecentos e quarenta mil vinte reais). 

Depois de verificado junto ao Site do Tribunal de Contas da União/Controladoria Geral da 

União a idoneidade e a regularidade da documentação do licitante classificado, o mesmo foi 

arrematante dos respectivos lotes. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 

11h03min. cuja Ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio. 
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