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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 

Aos quinze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezenove, às Oito 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. 2.131/2019, 
para o ato de Adesão a Registro de Preços para Aquisição de um veiculo Ambulância – 
Transporte tipo A, conforme termo de compromisso nº 3150501712191141623, para 
atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Pimenta/MG. Adesão à Ata de Registro de Preços nº 007/2018 referente ao Pregão 
Presencial nº 006/2018. Prefeitura Municipal de Riacho das Almas-PE, iniciado os 
trabalhos, foi realizado o cadastro da Empresa PEDRAGON AUTOS LTDA, 
REPRESENTANTE LEGAL: ESTHER SANDRELLY ALBURQUERQUE CRESPIM, 
CNPJ: 03.935.826/0001-30 - Avenida Ruy Barbosa, nº 965 - Bairro: Aflitos - CEP 52.011-
040 - Recife – PE, detentora da Ata de Registro de Preços cadastrando, para tanto, as 
certidões e documentos obrigatórios, quais sejam:  a) Contrato social; b) Prova de inscrição 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; c) Certidão Negativa de Débitos com o INSS; d) 
Certificado de Regularidade do FGTS; e) Certidão Negativa de Débitos emitida pela 
Justiça do Trabalho; f) Certidão Negativa de Débitos Municipal; g) Certidão Negativa de 
Débitos Estadual e h) Certidão Negativa de Débitos Federal; i) Certidão Negativa Civil e 
Criminal; j) Certidão falimentar; k) Declaração de situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, conforme inciso V, art. 27 da Lei 8.666/9, l)  Declaração de não possui em seu quadro 
de pessoal servidores públicos do poder Executivo vedado pelo Art. 9º da Lei 8.666/93, m) 
Atestado de capacidade técnica,   foi registrado no SIAP a adesão gerando assim, no âmbito 
do município de Pimenta/MG, o Pregão nº 003/2019, Processo nº 003/2019. Registra-se 
que não foi possível conferir com o original a documentação, devido ter enviada por e-
mail, a documentação foi retirada do processo Pregão Presencial nº 006/2018 adesão a 
Ata de Registro de Preços nº 007/2018. Após a adesão registra-se nesta ata que o 
registro, o preço e a quantidade, foram conforme se segue:  

FORNECEDOR: PEDRAGON AUTOS LTDA 

Item Descrição Marca / Modelo 
Und 

Med 
Qtd. 

Valor Unitário 

(R$) 

01 
Veículo Adaptado para 

Ambulância – Tipo A 

Chevrolet / 

Montana 
Und. 01 82.000,00 

Especificações 

Veículo Adaptado Para Ambulância, "0"(Zero), Quilômetro, de simples remoção; Capacidade de 5 
pessoas com motorista, equipado com ar condicionado, cabine: motorista e 01 acompanhante, 
compartimento traseiro: paciente e 02 acompanhantes; Motor a partir de 1.4 L, na cor Branca, Ano 
de fabricação e modelo : 2018, Combustível Flex (Gasolina / Álcool), Direção elétrica ou hidráulica; 
todos os itens de segurança exigido pelo código de trânsito, giroflex, sirene com tom sinalizador 
rotativo, divisória com janela entre a cabine e o compartimento traseiro, adesivo refletivo com o 
nome AMBULÂNCIA e o SINAL CRUZ (+), garantia de fábrica de no mínimo 01 (um) ano, com 
primeiro emplacamento incluso. O compartimento traseiro com iluminação interna de LED, Suporte 
para soro e plasma (duplo), oxigênio com suporto, Maca com cinto de segurança articulada com 
no mínio 1,80 metros e colchonete lavável de espuma revestida; assento estofado para 
acompanhante com cinto de segurança e piso com revestimento lavável e armário para 
medicamentos.  
 

Foi realizado também, a validação das Certidões online. Em sendo assim, a pretensão 
em formalizar o contrato mediante a adesão da ata de registro de preços é  medida que 
se amolda na legislação correlata, sendo que está presente a vantajosidade da 
contratação, bem como não houve a extrapolação do limite máximo de 100% (cem por 
cento), portanto, a adesão da ata de registro de preços é medida imperativa. Ato 
contínuo, o processo será encaminhado à Procuradoria Municipal, para, nos termos do 
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Art. 38, Parágrafo 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. 


