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ATA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas reuniram-

se na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tavares, a pregoeira Catiuce da Silva Vieira, juntamente com os 

Membros da Equipe de Apoio e Jardel de Araújo Motta e Josiane Silveira da Costa nomeados pela Portaria nº 

4.610, de seis de setembro de dois mil e dezessete, para a realização do Pregão Presencial nº 15/2017, referente à 

“o registro de preço para eventual e futura contratação para execução de conserto, montagem e desmontagem 

de pneus, conserto de mangueiras hidráulicas e conserto de radiadores  para uso na frota de veículos e 

máquinas pesadas”.  

Entregaram os documentos de credenciamento as empresas BORRACHARIA E AUTOPEÇAS OLIVEIRA-

EIRELI, representada pelo senhora Silvia da Silva Oliveira, BENHUR LUCAS RODRIGUES-ME, representada pelo 

Senhor Benhur Lucas Rodrigues, presentes na sessão. 

Após a entrega dos envelopes e averiguada a regularidade no credenciamento, sendo assim, 

consideradas aptas para etapa de lances, após foram abertos os envelopes contendo a documentação das 

empresas participantes, ficando constatado que estava tudo conforme exigido no edital em relação a empresa 

BENHUR LUCAS RODRIGUES-ME, porém a empresa BORRACHARIA E AUTOPEÇAS OLIVEIRA-EIRELI encontrava-se 

pendente de algumas documentações e  mesmo com abertura de prazo dada pela comissão e após prorrogação do 

prazo pela pregoeira conforme segue em anexo a este processo, a mesma não apresentou  a documentação 

exigida em sua totalidade, sendo assim os itens cotados por ela não serão considerados e não havendo um 

segundo colocado, não há adjudicação para este lote (BORRACHARIA E AUTOPEÇAS OLIVEIRA-EIRELI cotou os 

itens do 01 até o 12 referente ao lote 01), e a empresa BENHUR LUCAS RODRIGUES-ME, cotou apenas o item 01 

do lote 02 e não houve lances para os itens do lote 03.  

Item 
Lote Descrição 

Qtde estimada 
para 12 meses 

V. Uni V. Total Empresa 

1 
2 

Serviços de máquina de prensar mangueira 

hidráulica. (Horas trabalhadas) 100 150,00 15.000.00 
BENHUR LUCAS 
RODRIGUES –

ME 

 

Somente a empresa BENHUR LUCAS RODRIGUES-ME foi considerada ganhadora, somando um valor 

total de R$15.000,00 (quinze mil reais) Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, que vai lavrada em ata e 

assinada, em 23 de outubro de 2017. 

                                                                                __________________________ 

                                                                                     Catiuce da Silva Vieira 
Pregoeira 

____________________ 
Josiane Silveira do Amaral 
Membro Equipe de Apoio                                                                                                                    _______________________ 

Jardel Araújo Motta 
Membro Equipe de Apoio 


