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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2019 
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove às 09h00, reuniram, o 

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

de Apoio Srª ELIANE PEREIRA DE AGUIAR e Sr. MARCOS ANTONIO RAMOS, em 

atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02, o certame contou ainda com a 

presença do Controlador Geral do Município, Sr. Antônio Gonçalves Junior; do Secretário 

de Interior e Transportes, Sr. Cristiano Dias Bento; do coordenador de frotas Sr. Rodrigo 

Aguiar de Lima; dos fiscais das prestensas Atas de Registro de Preços, Senhores Leonardo 

Aguiar de Lima e Adimilson de Sousa; e da ouvinte Sra Dra Amanda Silva Sales 

Henriques,  para realizarem os procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 28/2019, 

referente ao Processo nº 000361/2019. 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 de interessados. A seguir foram 

recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de habilitação. 

Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas de preços e logo em seguida foi 

efetuado o registro dos preços apresentados pelos respectivos licitantes no sistema 

informatizado próprio do Pregão Presencial. Neste momento identificou-se que a empresa 

EDGAR AUTO PEÇAS IÚNA LTDA deixou de apresentar as garantias constantes nas 

alineas “a” e “b” do inciso IV do item 6.1.1 do presente edital. Tal vicio foi corrigido de 

forma manual levando em conta o item 8.4.2 do edital no que tange a validade da proposta, 

que os modelos de proposta disponíveis no Edital foram omissos quanto tal exigência, e 

ainda os princípios da ampla concorrência e da competitividade. Sendo o feito acordado 

entre todos os presentes. As proponentes foram classificadas de acordo com o disposto nos 

incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520/02. Após essa fase, foi iniciada a fase 

competitiva e as licitantes convocadas para apresentação de lances, sendo registrados no 

histórico que, ao final da sessão, produziram os seguintes resultados: 

EDGAR AUTO PECAS IUNA LTDA ME no lote 3 por "Não cotar todos os itens" e 

M. A. PAULUCIO ME no lote 3 por "Não cotar todos os itens" 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Os Lotes Lote 1 Rodada 0: M. A. PAULUCIO ME lance R$ 2.091.000,00 

(dois milhões noventa e um mil reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 2 Rodada 0: E. S. BRASIL MECANICA lance R$ 521.760,60 

(quinhentos e vinte e um mil setecentos e sessenta reais e sessenta centavos) e 

não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 3 Rodada 0: E. S. BRASIL MECANICA lance R$ 56.000,00 (cinquenta 

e seis mil reais). 
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Obs.: a fase de negociação de preços ocorreu de forma incomum, sendo 

utilizado nesta ocasião cálculos manuais feitos através do programa excel sob 

os comandos do senhor Antonio Gonçalves Júnior. Os cálculos foram 

realizados sobre cada lote por se tratarem de serviços e materiais que devem 

ser contratados com a mesma empresa. Após o lance final de cada lote os 

representantes puderam remanejar seus valores e taxas invidualmente. 
O Lote 01 ficou 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. 

EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

E. S. BRASIL MECANICA nos lotes 2 e 3 no valor total de R$ 577.760,60 (quinhentos e 

setenta e sete mil setecentos e sessenta reais e sessenta centavos) e M. A. PAULUCIO ME 

no lote 1 no valor total de R$ 2.091.000,00 (dois milhões noventa e um mil reais). 

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

União a idoneidade e a regularidade da documentação dos licitantes classificados, os 

mesmos foram arrematantes dos respectivos lotes, tendo sido, então, concedida a palavra 

aos presentes à sessão para manifestação da intenção de recurso, após ser divulgado o 

resultado da licitação conforme indicado no quadro "Resultado da Sessão Pública", tendo 

os mesmos desistidos de impetrarem recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada 

a sessão às 15h20min, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Substituto, Equipe de 

Apoio e Representantes Presentes. 

 

 

 

SAMUEL ALVES DA SILVA 

Pregoeiro 

 

 

 

 

MARCOS ANTÔNIO RAMOS 

Apoio  

 

 

ELIANE PEREIRA DE AGUIAR 

Apoio  

 

 

ANTÔNIO GONÇALVES JUNIOR 

Controlador Geral do Município 
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CRISTIANO DIAS BENTO 

Secretário de Interior e Transportes 

 

 

RODRIGO AGUIAR DE LIMA 

Coordenador de frotas 

 

 

 

LEONARDO AGUIAR DE LIMA 

Fiscal da futura Ata de Registro de Preços 

 

 

ADIMILSON DE SOUSA 

Fiscal da futura Ata de Registro de Preços 

 

 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

E. S. BRASIL MECANICA 

ELIAS SILVA BRASIL  

 

 

 

EDGAR AUTO PECAS IUNA LTDA ME 

ODILON LORDELO JUNIOR 

        (ausentou-se) 

 

 

M. A. PAULUCIO ME 

EDIRCEU DO CARMO SILVA  


