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“ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO 
MODALIDADE "PREGÃO PRESENCIAL DE N.º 025/2017” 

Processo n.º 026.2017. 01 
Modalidade: Pregão Presencial n.º 025/2017 

DATA: 17/05/2017.  
Hora: 09h30m. 
   
OBJETO: Aquisição de um veículo, tipo ambulância, zero quilômetro, para atender as necessidades 
emergenciais do hospital municipal do município de Pau D´Arco. Licitação regida pela Lei n.º 10.520, de 17 
de julho de 2002, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei n.º 8.883/94. 
 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, reuniram-

se na Prefeitura Municipal de Pau D´Arco, na sala onde funciona a CPL. (Comissão Permanente de 

Licitação), e sessão pública de licitação na modalidade pregão presencial, situado na Av. Boa Sorte, s/n.º, 

Setor Paraíso, CEP: 68.545-000, o Pregoeiro, Marco Antonio Lage Rolim, designado pela Portaria n.º 014 

de 06 de janeiro de 2017, bem como a equipe de apoio composta pelos assistentes, Francisco das Chagas 

Alves Nunes e Zuneide Cruz Pereira. Obtive o edital as seguintes empresas: N B AUTOMÓVEIS E PEÇAS 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 83.836.130/0001-96, Zucatelli Empreendimentos Ltda, inscrita no C.N.P.J 

sob o n.º 01.241.313/0001-02.  No dia e hora marcada compareceu para participar do certame a empresa 

Zucatelli Empreendimentos Ltda, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 01.241.313/0001-02, tendo como 

representante o Sr.º Sebastião Abeilardo de Andrade Goulart, inscrito no C.P.F. sob o n.º 217.390.056-00. 

Inicia-se a fase credencial, a licitante cumpriu com todos os requisitos do credenciamento. Parte para a 

abertura do envelope proposta, é analisado a proposta da empresa, constando-se que atende a média de 

mercado conforme pesquisa de preços. Inicia a fase de negociação. Após as negociações a empresa 

Zucatelli Empreendimentos Ltda, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 01.241.313/0001-02, sagrou-se vencedora do 

objeto licitado com o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Parte para a análise da 

documentação e a empresa é HABILITADA, adjudicando o objeto à empresa Zucatelli Empreendimentos 

Ltda, com o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). O pregoeiro informa que irá proceder o 

Termo de adjudicação e um relatório para autoridade superior para seguimento do processo. O pregoeiro 

pergunta a licitante se tem a intenção de apresenta recurso como preceitua a Lei, ninguém manifesta a 

intenção, concordando com todas as informações aqui contidas. Nada mais havendo a ser tratado, às 

10h32m foi encerrada a Sessão, da qual lavrou- se a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro, pela 

Equipe de Apoio e pelo representante da empresa licitante presente............................................................... 

 

Marco Antonio Lage Rolim 
Portaria n.º 014 de 06 de janeiro de 2017 

Pregoeiro 
 

   Francisco das Chagas Alves Nunes                                                          Zuneide Cruz Pereira 
             (Assistente)                                                                                                  (Assistente)  
 
Zucatelli Empreendimentos Ltda 
C.N.P.J sob o n.º 01.241.313/0001-02 
Procurador Sr.º Sebastião Abeilardo de Andrade Goulart 
C.P.F. sob o n.º 217.390.056-00 
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