
 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 

ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2018 
 
Aos dezoito dias do mês de outubro  do ano de dois mil e dezoito, às oito 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 081/2018, cujo objeto visa o Constitui objeto do presente certame 
a “Registro de Preços contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados em consertos de eletrodomésticos, aparelhos hospitalares, 
eletroeletrônicos e odontológicos destinados ao departamento de saúde do município”. 
Mostrou interesse em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento no 
horário indicado as seguintes empresas: ALINE MAIA PÁDUA - ME pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.582.639/0001-86, com sede administrativa na Rua Cel. João de Barros, nº 
1101, Centro, Passos/MG, CEP: 37900-010 neste ato representada por Aline Maia Padua, 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 040.673.846-70, RG MG1115326 SSP/MG e RONALDO 
DOS SANTOS CACILDO 068739766-95 - ME pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
11.687.657/0001-95, com sede administrativa na Av. Comendador Francisco Avelino Maia, nº 
1386, Santa Casa, Passos/MG, CEP: 37904-017 neste ato representada por Ronaldo dos 
Santos Cacildo, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 068.739.766-95, RG MG12395571 
SSP/MG. Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu o envelope 01 (Credenciamento). Após 
análise da das documentações apresentadas foram verificados que todos documentos estavam 
de acordo com o edital. Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente às 
Propostas Comerciais, após analise das documentações apresentadas verifou que todas 
atenderam os requisitos do edital. Em seguida passou  para a fase de lances verbais e 
negociação, conforme mapa de apuração em anexo declarando os licitantes:  RONALDO DOS 
SANTOS CACILDO 068739766-95 - ME e ALINE MAIA PÁDUA – ME, previamente 
vencedores da licitação.  Em seguida passou para abertura do envelope 03, Habilitação,  e 
após minuciosa análise da documentação, constatou-se que a documentação apresentada 
pelas licitantes estava em pleno acordo com o edital, sendo assim foram todas acima   
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 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. 
 


