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PREGÃO PRESENCIAL N.2  010/2020 

OBJETO: Aquisição de peças para veículos. 

ATA DA REALIZACÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2020 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte no prédio da Prefeitura Municipal de Curral Novo, reuniu-se às 10:30 

horas, o Pregoeiro Oficial desse Município e respectivos membros de apoio, em atendimento as disposições contidas na Lei 10.520 

de 17 de julho de 2002 e no Decreto n. 5450 de 31 de maio de 2005, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão n. 

010/2020. O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimentos às disposições contidas no edital. Aguardou-se o comparecimento 

de Interessados. Compareceram os seguintes licitantes: CASA DO AUTOMÓVEL LTDA. (CNPJ N9 41.264.904-0001-01), que se fez 

presente através de seu procurador, Sr. Jean Gervásio de Moura (CPF n. 039.714.033-95), ALCIONE MEIO & CIA LTDA. 

(TRATORFEIRA) -(CNPJ N2  07.923.487-0001-23), que se fez presente através de seu procurador, Sr. Pedro de Aquino Amorim Júnior 

(CPF n. 599.899.634-87) e PEDRO FEITOSA SOBRINO- EPP (CNPJ N2 10.328.144-0001-25), que se fez presente através de seu 

procurador, Sr. Fábio Alves de Sousa (CPF n. 714.846.043-34), restando os presentes devidamente credenciados. Em seguida, foram 

abertos os envelopes contendo as proposta de preços, analisadas, foram declaradas regulares, abaixo segue os valores 

apresentados: 

CASA DO AUTOMÓVEL LTDA. Cotou todos os Itens do Lotes 1 - VEÍCULOS LEVES - VEÍCULOS - VALOR TOTAL R$ 
127.260,00 (cento e vinte e sete mil e duzentos e sessenta reais); 

ALCINONE 	MELO 	& 
LTDA.(TRATORFEIRA) 

CIA Cotou todos os Itens do Lote III - PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS - VALOR TOTAL R$ 
495.048,70 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quarenta e oito reais e setenta centavos); 

PEDRO FEITOSA SOBRINO- EPP Cotou todos os Itens dos Lote II - LINHA DIESEL - VALOR TOTAL R$ 563.822,00 
(quinhentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e dois reais). 

Chamando os licitantes para negoc ação, os representantes falaram da impossibilidade de negociação pois seus preços 

apresentados já estão dentro do seu limite. Ato contínuo, abriu-se os envelopes contendo os documentos de habilitação das firmas 

classificadas, sendo assim declaradas habilitadas e vencedoras do presente certame. Aberta a palavra aos licitantes presentes, não 

houve manifestação. Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro e sua equipe de apoio deram por encerrada a sessão e determinou 

que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. 
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