
 

 
 

 

ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 
 
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e quinze 

minutos horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, 

reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, para o 

ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, cujo objeto visa o Constitui 

objeto do presente certame o “Registro de preços párea futura e eventual 

contratação de serviços mecânicos para preventiva e corretiva em veículos e 

máquinas da frota municipal de São João Batista do Glória/MG”. MARCO ANTONIO 

DOS SANTOS – CPF 32377975615 - ME, inscrita no CNPJ sob nº 25.974.312/0001-27, 

com sede administrativa à Rua Canjeranus, 836, bairro Canjeranus, CEP: 37900-520, na 

cidade de Passos/MG, neste ato representado por Marco Antonio dos Santos, portador da 

carteira de identidade nº M-2.116.798 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 323.779.756-15, 

HUDSON PAIM – ME, inscrita no CNPJ sob nº 04.842.844/0001-30, com sede 

administrativa à Rua Horciliano Gomes da Silva Moura, 124, bairro Centro, CEP: 37920-000, 

na cidade de São João Batista do Glória, neste ato representado por Hudson Paim, 

portador da carteira de identidade nº M-3.522.515 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 

542.176.606-34, EMERSON PAIM DA SILVA 85818410668, inscrita no CNPJ sob nº 

17.940.341/0001, com sede administrativa à Rua Horciliano Gomes da Silva Moura, 124, 

bairro Centro, CEP: 37920-000, na cidade de São João Batista do Glória/MG, neste ato 

representado por Hudson Paim Junior, portador da carteira de identidade nº MG-

18.545.520, inscrito no CPF sob o nº 122.479.816-31  e MAYCON FERREIRA ME pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 27.456.394/0001-43, com sede administrativa na Rua 

Vespasiano , nº 609, Sala 01, Cohab, Passos/MG, CEP: 37903-379.Dando início à Sessão, a 

Pregoeira recebeu os envelopes  de Credenciamento , Proposta Comercial e Habilitação. 

Como não havia sistema a pregoeira decidiu por suspender a sessão e voltar as 13:30 

horas. Voltada a sessão passou para abertura dos envelopes 01( Credenciamento).), 

credenciando os representantes das licitantes, apenas o licitante MAYCON FERREIRA ME 

não foi credenciada por não ter juntado os documentos conforme item 4.3 do edital. Mas 

conforme o item 4.5 o licitante apenas será impedido de manifestar na sessão. Terminado o 

credenciamento foi recebido os envelopes 02 referente as propostas comerciais e 03 

referente a habilitação. Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente às 

Propostas Comerciais. Após análise verificou-se que as propostas escritas atenderam  todas 

as exigências do edital. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais e negociação. 

Após esta etapa verificou-se que os menores preços apresentados foram conforme relatório 

anexo denominado “Mapa de Apuração” que fazem parte integrante desta ata.  Em análise 

do preço apresentado e o termo de referência, constatou-se que o mesmo encontra-se 

dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está em acordo com o 

preço de referência definido no Termo de Referência que é o teto máximo de preços desta 

licitação. Em seguida passou para abertura do envelope 3 de habilitação das empresas: 

MARCO ANTONIO DOS SANTOS , HUDSON PAIM – ME, EMERSON PAIM DA SILVA 

5818410668  e MAYCON FERREIRA ME previamente vencedoras da licitação, e após 

minuciosa análise da documentação, constatou-se que a documentação apresentada pelas 

licitantes estava em pleno acordo com o edital,  sendo assim foram declaradas 

HABILITADAS. Na própria Sessão de Licitação foi realizada a consulta e validação das 

Certidões online e todas foram validadas.Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, 

não houve manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão. Em seguida, encaminha-

se o presente ao Gabinete da Prefeita, autoridade competente, para que se proceda a 

homologação. Em nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a 

presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. 

  



 

 
 

 

 
EM TEMPO: no Preâmbulo da ata onde se lê: pregão 004/2018, leia-se 005/2018, onde 
se lê “as treze horas e quinze minutos”, leia-se “oito horas e quinze minutos”, porquanto 
foi este o horário de inicio de sessão que foi suspensa até as 13:30 em razão da 
indisponibilidade do software. 

 


