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ATA DE REUNIÃO REALIZADA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA 
ECONÔMICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REFERENTE AOS ITENS 19 E 21 
DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2017, PROCESSO N°. 
3.320/2017. 

 
 

Às 13h do dia 1º de dezembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão, Sr. Valério 

Nascimento Bourguignon, membro da Equipe de Apoio, Sr. Ilson José Junca e a Srª. Tânia Xavier 

Garcindo, designados pelo Decreto Municipal 1.083/2017 em atendimento às disposições 

contidas na Lei 10.520/02, para análise e julgamento das PROPOSTAS ECONÔMICAS e 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DOS ITENS 19 E 21, das empresas interessadas em 

participar do certame relativo ao Pregão Presencial Para Registro de Preços nº. 035/2017, 

Processo nº 3.320/2017, que tem como objeto a “Aquisição de pneus, Câmara de ar e 

protetor de Pneu para veículos e máquinas”, em atendimento as necessidades do município 

de Piúma/ES, em conformidade com as disposições contidas no Edital do Pregão em 

referência e ainda na Publicação veiculada no DIOES de 29/11/2017 sob protocolo de 

número 260968.  

Vale ressaltar que essa sessão se dá por conta de que no dia 24/11/2017 às 13h o Senhor 

Pregoeiro ter deixado de abrir o envelope da empresa Roda Brasil Comércio de Peças para 

Veículos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 06.889.997/0001-98 que tempestivamente envio seu 

envelope para participar da sessão em pauta, conforme código de rastreamento de 

correspondência anexado aos autos. Insta ainda, que por incúria e não por má fé se deu o 

ocorrido e que a realização dessa Sessão é tão somente para sanar qualquer tipo de vício, 

irregularidade e/ou ilegalidade, além é claro de dar transparência àquilo que é público. 

Consigna-se que pontualmente às 13:15h, foi dado início à sessão, onde nenhuma das empresas 

credenciadas no dia 24/11/2017 compareceram para acompanhamento dos trabalhos. Seguindo-

se para abertura do envelope PROPOSTA (Nº 01) da Roda Brasil Comércio de Peças para 

Veículos LTDA, que realizou o envio do envelope contendo outros três invólucros na forma dos 

itens 7.8 e 7.8.1 do instrumento convocatório, contendo o Anexo 03, PROPOSTA COMERCIAL 

(Nº01) E HABILITAÇÃO (Nº02). Isto posto, passaram-se os documentos para a Equipe de Pregão 

para conferencia e assinatura. 

Aberto o envelope de PROPOSTA (Nº01), constatou-se que a Empresa Roda Brasil Comércio 

de Peças para Veículos LTDA apresentou proposta apenas para os itens 19 e 21, onde as 

mesmas foram lançadas no Mapa de Apuração de Propostas juntamente com as propostas 

apresentadas na sessão de 24/11/2017. 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS - PIÚMA/ES 
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18 

 

 

 

Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaíca - Cep. 29.285-000 
Tel.: (28) 3520 4666 - Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 

  email: pregao@piuma.es.gov.br – Tel.: (28) 3520 4666 
 

 

PET Nº 3.320/2017 

 

 

FLS: -----------------

______________ 

 
 
De acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art. 4º, da Lei 10.520/02, as pregoantes 
classificadas e credenciadas teriam a oportunidade de apresentar lances verbais e sucessivos, 
fato que não ocorreu por não terem comparecido a este ato. 
 
Nesta toada, conforme Mapa de Apuração de Propostas, foi realizada a classificação conforme 
segue: 

Item 19: 
De acordo com o Mapa do Pregão, a empresa Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos 
LTDA, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor unitário de 
R$ 1.590,00 (um mil, quinhentos e noventa reais);  

Item 21: 
De acordo com o Mapa do Pregão, a empresa Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos 
LTDA, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor unitário de 
R$ 287,00 (Duzentos e oitenta e sete reais);  
 
Encerrada a fase de lances, os demais itens permaneceram conforme Ata de Reunião lavrada 
em 24/11/2017. 

 
Seguindo para a fase de HABILITAÇÃO, abriu-se o envelope de Nº 02 das Empresas Roda 
Brasil Comércio de Peças para Veículos LTDA, arrematantes dos itens 19 e 21, constatando-
se que a empresa atendeu toda a exigência constantes no instrumento convocatório, sendo 
DECLARADA HABILITADA, os mesmos foram repassados aos pregoantes para análise e 
assinatura dos documentos.  
 
Não houve INTENÇÃO DE RECURSO. Como prevê a Lei Federal 10.520/2002, a falta de 
manifestação imediata e motivada, implica na decadência do direito de recorrer.  
 
O pregoieiro sagrou a empresa Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos LTDA 
vencedoras do certame para os itens 19 e 21.  
 
Com base ao decreto municipal n.º 896/2014, após fase de lances as empresas permaneceram 
com suas propostas conforme classificação final para todos os itens. 

 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo 
Pregoeiro Oficial, Equipe de Apoio e licitantes presentes. 
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VALÉRIO NASCIMENTO BOURGUIGON 

PREGOEIRO OFICIAL 
 
 

ILSON JOSÉ JUNCA  
APOIO 

 
 

TÂNIA XAVIER GARCINDO 
APOIO 

 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br

