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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um às 09:00, reuniram, a 

Pregoeira Oficial deste Órgão, Srta CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM e membros 

da Equipe de Apoio Srª ANA MARIA MOREIRA COTE e Sr SAMUEL ALVES DA 

SILVA, designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 274/2021, de 

03/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02, para realizarem os 

procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 028/2021, referente ao Processo nº 

001021/2021. A sessão contou ainda com a presença dos Srs ANTÔNIO GONÇALVES 

JÚNIOR – CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL e LEONARDO AGUIAR DE LIMA 

– COORDENADOR DE FROTA DO MUNICÍPIO DE IÚNA e FISCAL DAS 

PRETENAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Registro de preços para 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, mecânica e elétrica em 

veículos automotores, equipamentos de ar condicionado automotivo, equipamentos em 

gerais (metalomecânica), serviços de lanternagem em geral e pintura, com fornecimento de 

mão de obra exclusiva, materiais de consumo, ferramentas e reposição de peças (genuínas 

do veículo ou originais de fábrica, ou de acordo com cada caso, peças do mercado paralelo) 

por conta exclusiva da contratada, bem como assistência e socorro mecânico 24 (vinte e 

quatro) horas. Em conformidade com às disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu a 

sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados. O Controlador Geral que se faz 

presente na sessão, pediu a palavra e externou a forma que a pretensa Ata de Registro de 

Preços deve ser executada, externou ainda o posicionamento da Controladoria Geral em 

momentos de auditoria que ocorrerão em momento posterior. Que serão inaceitáveis vícios 

na execução, visto que todas as cláusulas estão claras no Edital, Termo de Referência e 

algumas delas externadas de forma verbal nesta ocasião. O Controlador esclarece que de 

forma alguma, as empresas podem/devem fazer serviços não previstos no Contrato/ARP, 

sendo que se forem pressionados por qualquer servidor que até a polícia pode ser acionada 

dependendo do caso. Citou ainda que existe processo de auditoria e que empresas deveriam 

já terem sido punidas, mas por falta de tempo hábil, as mesmas não foram acionadas, 

entretanto, os procedimentos internos administrativos se encontram em fase de tramitação. 

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 a empresa 

A L DA SILVA EIRELI, foi desclassificada por deixar de constar em sua proposta as 

garantias exigidas no item 6.1.1. “IV” do edital. 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 

registrado no histórico em anexo a esta Ata, visto que a forma de contratação não foi 

possível realizar os lances dentro do sistema informatizado utilizado nos pregões comuns.  
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HISTÓRICO DE LANCES: 

Os Lotes Lote 1 Rodada 0: E. S. BRASIL MECANICA lance R$ 984.000,00 (novecentos 

e oitenta e quatro mil reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 2 Rodada 0: M. A. PAULUCIO ME lance R$ 2.400.000,00 (dois milhões 

quatrocentos mil reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 3 Rodada 0: M. A. PAULUCIO ME lance R$ 2.749.957,60 (dois milhões setecentos e 

quarenta e nove mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) e não havendo 

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

Lote 4 Rodada 0: E. S. BRASIL MECANICA lance R$ 980.500,00 (novecentos e oitenta 

mil quinhentos reais).  

Os Lotes 01 e 04, ficaram acima do valor estimado e por este motivo, os autos serão 

encaminhados à Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças para 

manifestação. 

EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

E. S. BRASIL MECANICA nos lotes 1 e 4 no valor total de R$ 1.964.500,00 (um milhão 

novecentos e sessenta e quatro mil quinhentos reais) e M. A. PAULUCIO ME nos lotes 2 

e 3 no valor total de R$ 5.149.957,60 (cinco milhões cento e quarenta e nove mil 

novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) 

Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os produtos ou 

serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do 

certame. Este registro tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de 

exclusão do primeiro colocado da ata. 

CADASTRO DE RESERVA 

Lote 01 1º - M. A. PAULUCIO ME 

Lote 04 1º - M. A. PAULUCIO ME 

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 desistido de impetrarem recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a 

sessão às 14h30min, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira Oficial, Equipe de 

Apoio, Controlador Geral Municipal, Coordenador de Frota e Representantes Presentes. 

 

 

 

CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM 

Pregoeira 
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ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM 

Apoio  

 

 

SAMUEL ALVES DA SILVA 

Apoio 

 

 

ANTÔNIO GONÇALVES JÚNIOR 

Controlador Geral Municipal 

 

 

LEONARDO AGUIAR DE LIMA 

Coordenador de Frota do Município de Iúna 

Fiscal de Contrato 

 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

A L DA SILVA EIRELI 

JOÃO LUIS DA CRUZ 

(Ausentou-se) 

 

 

E. S. BRASIL MECANICA 

GEDEAO NASCIMENTO MENDES CASCINE GOMES  

 

 

M. A. PAULUCIO ME 

MARCIO ANTONIO PAULUCIO  

 


