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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2021 
Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 JOELMA DUTRA DOS REIS PIMENTEL 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 061/2021, referente ao Processo nº 

02658/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura prestação de serviços de 

soldas diversas em veículos automotores dos tipos, automóveis, ônibus, caminhões e seus 

implementos, máquinas pesadas e seus implementos, bem como demais necessidades de 

equipamentos que compõem a frota do Município de Iúna – ES. Em conformidade com às 

disposições contidas no Edital, a Pregoeira 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 onde identificamos que a proposta apresentada pela 

empresa M. A. PAULUCIO ME, deixou de constar garantia mínima conforme item 6.1.1. 

IV do edital. 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. Após essa fase, foi iniciada a fase competitiva e a licitante convocadas para 

apresentação de lances, por se tratar de lote com propostas diferentes, sendo 01 item com 

desconto sobre o material e outro item com valor da hora de serviço, não foi possível 

promover a etapa de lances, comumente realizada por esta equipe, assim realizamos as 

negociações através de planilha anexa (Excel) e lançamos no sistema informatizado, apenas 

o valor final acordado: 

HISTÓRICO DE LANCES: 

O Lote 1 Rodada 0: VALDECIO SOUZA FAGUNDES 11417923709 lance 

R$ 248.400,00 (duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos reais).  
O percentual de desconto sobre materiais acordado nesta sessão, onde consta na planilha 

anexa o quantitativo de 0,89, leia-se, 11% (onze por cento de desconto). 

EMPRESA VENCEDORA POR LOTE: 

VALDECIO SOUZA FAGUNDES 11417923709 no lote 1 no valor total de R$ 

248.400,00 (duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos reais) 

Não há cadastro de reservas. 

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, o mesmo 

foi arrematante do respectivo lote, 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", o representante da empresa 

M. A. PAULUCIO ME, manifesta sua intenção de recorrer quanto a competência do 

assinante do Atestado de Capacidade Técnica e o vínculo do mesmo com a empresa para 
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assinar tal documento. O representante da empresa VALDECIO SOUZA FAGUNDES 

11417923709, solicita que conste o fato de a Pregoeira ter realizado diligência junto à 

Procuradoria Municipal, sendo orientada pela Procuradora Geral da possibilidade de 

aceitação do seu Atestado de Capacidade Técnica. Ressalta-se que antes da homologação 

do certame, a administração fará diligência com o intuito de aferir a autenticidade do 

documento, podendo inclusive adotar as medidas administrativas, cíveis e criminais, caso o 

documento não seja autêntico. Fica, portanto, aberto o prazo recursal de 03 (três) dias 

seguintes ao encerramento da sessão, e os 03 (três) dias seguintes para a apresentação das 

contrarrazões. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10h55min, cuja ata 

foi lavrada e assinada pela Pregoeira Oficial, Equipe de Apoio e Representantes Presentes. 

 

 

CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM 

Pregoeira 

 

 

 

JOELMA DUTRA DOS REIS PIMENTEL 

Apoio  

 

 

SAMUEL ALVES DA SILVA 

Apoio 

 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

M. A. PAULUCIO ME 

GILMAR LOURA DE OLIVEIRA  

 

 

VALDECIO SOUZA FAGUNDES 11417923709 

GEDEAO NASCIMENTO MENDES CASCINE GOMES 
 


