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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/2018 
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito às 09:00, reuniram, o 

Pregoeiro Substituto deste Órgão, Sr SAMUEL ALVES DA SILVA e membros da Equipe 

de Apoio Srªs ELIANE PEREIRA DE AGUIAR e KEDINA CANTÍLIO PEREIRA 

TIMOTEO, designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 198/2018, de 

11/10/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02, para realizarem os 

procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 0061/2018, referente ao Processo nº 

000837/2018. Objeto: Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira consoante Contrato de 

Repasse nº 852078/2017/MAPA/CAIXA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. A sessão conta ainda com a presença dos Senhores PAULO SÉRGIO 

PRUDENTE e FERNANDO APARECIDO BATISTA SILVEIRA nomeados Agentes 

Fiscalizadores do pretenso contrato. Em conformidade com às disposições contidas no 

Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento do interessado, neste 

momento o representante da empresa TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS 

BELO HORIZONTE LTDA não foi credenciado por deixar de apresentar 

cópia do documento oficial com foto de pelo menos “um” dos sócios 

administradores da referida empresa conforme item 5.3. e 5.3.1. do Edital. A 

seguir foram recebidos os envelopes contendo a proposta de preço e as documentações de 

habilitação. Procedeu-se à abertura do envelope de proposta de preço onde identificamos 

que a descrição apresentada pela empresa, estava em desacordo com o Edital, considerando 

ainda a apresentação de um prospecto do equipamento, realizamos diligência junto à douta 

procuradoria, sendo recepcionados pelo Senhor Procurador Dr. Eder Cordeiro dos Santos, 

onde foi decidido que a proposta não poderia ser aceita por não atender com a devida 

clareza e transparência necessária para o bom andamento do certame. Não havendo outros 

licitantes presentes na sessão e após a não aceitação da proposta apresentada. Fica 

declarada fracassada e suspensa a presente reunião que será republicada em outra data 

disponível para realização de novo certame. Por se tratar de um certame fracassado, onde a 

empresa não será contratada e sob a solicitação do representante da empresa presente, 

entendemos por bem devolver o envelope ainda lacrado com os supostos documentos de 

habilitação. 

 

 

 

SAMUEL ALVES DA SILVA 

Pregoeiro Substituto 
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KÉDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMÓTEO 

Apoio  

 

PAULO SÉRGIO PRUDENTE 

Fiscal de Contrato 

 

 

FERNANDO APARECIDO BATISTA SILVEIRA 

Fiscal de Contrato 

 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA 

MARCOS RONI FANTIN RISSO 
 


