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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 
 
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
devidamente nomeados pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 1.647/2016, 
para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, cujo objeto visa a 
Contratação de Serviços de Transporte de Escolares da Rede de Ensino do 
Município de Pimenta/MG. Mostraram interesse em participar do referido certame, 
apresentando-se para credenciamento no horário indicado os seguintes profissionais: 
RENILDA RODRIGUES DA COSTA BARBOSA, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
042.246.866-51, residente e domiciliado na Fazenda Chapadão, Zona Rural, na cidade 
de Pimenta/MG; JÚNIOR OLIVEIRA SILVA, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
063.617.786-65, residente e domiciliado na Fazenda das Cruzes, s/n, Zona Rural, na 
cidade de Pimenta/MG, CEP 35.585-000; JOELMA CORREIA DA CUNHA 
RODRIGUES, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 890.968.356-20, residente e 
domiciliada na Fazenda Lagoa dos Patos, Zona Rural, na cidade de Pimenta/MG; e 
AILTON ANTÔNIO MENDONÇA, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 992.359.196-49, 
residente e domiciliado no Povoado de Córrego Cavalo, s/n, Zona Rural, na cidade de 
Pimenta/MG, CEP 35.585-000. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu os 
representantes das licitantes participantes e, em seguida, solicitou o envelope 01 
(Credenciamento), credenciando-os. Terminado o credenciamento foi recebido os 
envelopes 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida passou-se à abertura 
dos envelopes 02 referente às Propostas Comerciais. Após análise verificou-se que as 
propostas escritas atenderam as exigências do edital. Ato contínuo iniciou-se a etapa de 
lances verbais. Mesmo com a insistência do Pregoeiro, não houve a apresentação de 
lances verbais. Tendo em vista o que dispõe o item 7.3.9, “caso não se realize lance 
verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 
estimado para a contratação”, assim, em análise do preço apresentado e do termo de 
referência, constatou-se que o mesmo encontra-se dentro do preço que vem sendo 
praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preços unitários e totais, 
definido para esta licitação, sendo os licitantes RENILDA RODRIGUES DA COSTA 
BARBOSA, JÚNIOR OLIVEIRA SILVA, JOELMA CORREIA DA CUNHA RODRIGUES 
e AILTON ANTÔNIO MENDONÇA declaradas previamente vencedora do certame. Em 
seguida passou-se à abertura dos envelopes 03 (habilitação) e após minuciosa análise 
da documentação, inclusive validação das Certidões online, constatou-se que a 
documentação apresentada pelas licitantes estavam em pleno acordo com o Edital, 
portanto, as mesmas foram declaradas habilitadas. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 
10.520/02, não houve manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão. Desse 
modo o Pregoeiro adjudica, o objeto do presente Pregão aos licitantes RENILDA 
RODRIGUES DA COSTA BARBOSA, JÚNIOR OLIVEIRA SILVA, JOELMA CORREIA 
DA CUNHA RODRIGUES e AILTON ANTÔNIO MENDONÇA. Contudo, a presente 
licitação totalizou o valor de R$131.000,00 (cento e trinta e um mil reais). Ato contínuo, 
o processo será encaminhado à Procuradoria Municipal, para, nos termos do Art. 38, 
Paragrafo Único da Lei 8.666/93, emita o competente Parecer Jurídico. Em seguida, 
encaminha-se à autoridade competente para que se proceda à homologação. Em nada 
mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que 
após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 
 
 


