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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três às 

09h00min, reuniram a Pregoeira Substituta deste Órgão, Srª KÉDINA 

CANTILIO PEREIRA TIMOTEO e membros da Equipe de Apoio Srª JANE 

KELLI SOARES DA SILVA e Sr SAMUEL ALVES DA SILVA, designados 

pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 399/2022, de 30/11/2022, em 

atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02, para realizarem os 

procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 005/2023, referente ao 

Processo nº 3877/2022. Objeto: Registro de preços para eventual e futura 

prestação de serviços de soldas e tornearia automotiva diversas, com 

fornecimento de materiais de consumo e peças, 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, inclusive peças artesanais em 

veículos automotores. Em conformidade com as 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, nesse momento observou-se que 

nos envelopes da Empresa V. S. FAGUNDES, constava o número do Pregão 

em desconformidade com o Pregão em comento, porém o representante da 

empresa firmou perante aos demais de se tratar de um erro material, sendo 

irrelevante para a desclassificação. 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. 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: 

HISTÓRICO DE LANCES: 

O Histórico dos Lances e resultado, constam em tabela anexa a esta Ata, 

visto que a referida etapa aconteceu pelo programa Excel e fora lançado 

no sistema informatizado deste Setor de Licitações, apenas o resultado 

final da etapa de lances. 

EMPRESA VENCEDORA POR LOTE: 

A Empresa V S FAGUNDES foi arrematante do Lote Único com valor total 
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de R$189.990 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e noventa reais). 

Item 01 – Peças e Materiais – 20% de desconto 

Item 02 – Serviço (hora/homem) – R$74,57  

Não há cadastro de reserva. 

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 do respectivo 

lote, tendo sido, então, concedida a palavra aos presentes à sessão para 

manifestação da intenção de recurso. A Empresa M.A. PAULUCIO-ME 

manifesta intenção de recurso, tendo em vista que no Alvará de Licença e 

Funcionamento da Empresa V S FAGUNDES, consta apenas como atividade 

econômica principal: “Fabricação de artigos de serralheria, exceto 

esquadrias”. após ser divulgado o resultado da licitação conforme indicado no 

quadro "Resultado da Sessão Pública". Diante disso e de acordo com a Lei 

10.520/02, fica aberto o prazo recursal de 03 (três) dias, ficando os demais 

licitantes de apresentar as contrarrazões do recurso no prazo de 03 (três) dias a 

contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de 

recorrer. O representante da Empresa M.A. PAULUCIO-ME, informa ainda 

que quer acompanhar a Vistoria da empresa arrematante. Nada mais havendo 

a declarar, foi encerrada a sessão às 11h15min, cuja Ata foi lavrada e assinada 

pela Pregoeira substituta, Equipe de Apoio e Representantes Presentes. 

Devido ao ajuste no sistema utilizado para realização do pregão referente a 

três casas decimais para duas, houve alteração de valores no lote. 
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