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Ata de Realização do Pregão Presencial nº 018/2019 – Proc. nº  1566/2019-SMEC. As 09:00 

(nove) horas do dia vinte e quatro do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, o Sr. 

Adinan Novais de Paula e os membros da Equipe de Apoio Sra. Laureny Ernesto de Andrade, 

devidamente nomeados pela Portaria nº 002/2019, datada de dois de janeiro de dois mil e 

dezenove, para em atendimento às disposições da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº 

115/2005, 29.05.2005, 159/2015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial 

nº 018/2019, referente ao Proc. nº 1566/2019-SMEC. Tendo por objeto a aquisição de materiais 

de construção para realização de reforma do Prédio da EMEIEF SOARES DUTRA, distrito 

de Cafelândia, neste município. O Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento 

dos interessados, quais credenciaram-se: AURELIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 

CNPJ 14.426.569/0001-28 – Representante: Rayson Aurélio da Silva – RG 15.018.905 SSP/MG. 

Após a analise do credenciamento as demais licitantes foram  declaradas em condições de 

participação ao presente certame. Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas de preços 

apresentados pelos respectivos licitantes. Diante disto, foi dado prosseguimento ao julgamento do 

presente certame com as ofertas de lances produzindo o seguinte resultado, sendo que os lances 

dos lotes detalhados estão anexo a ata: 
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AURELIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ 14.426.569/0001-28 – Sagrou-

se vencedora para todos os itens do presente certame – R$ 43.789,63 (quarenta e três 

mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos); 

Itens fracassados: não houve. 

Itens desertos:  não houve. 

Total Geral: R$ 43.789,63 (quarenta e três mil, setecentos e oitenta e nove reais e 

sessenta e três centavos). 

FORNCECEDORES HABILITADOS 

Analisada a documentação da licitante AURELIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

LTDA - CNPJ 14.426.569/0001-28, foi declarada habilitada ao presente certame, com a 

condição de entrega em até 05 (cinco) dias uteis da Certidão Negativa Federal, em 

virtude da que foi apresentada estar vencida em 29 de junho de 2019, e posterior a 

apresentação poderá ser adjudicada aos respectivos itens, sendo que os itens 

fracassados e desertos deverão serem adquiridos de forma direta, respeitando os 

preços do orçamento anexo ao certame.  Nada mais havendo a declarar, foi encerrada 

a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio e 

pelos proponentes participantes. 
 

 

 
Adinan Novais de Paula 
Pregoeiro 
 
 
Laureny Ernesto de Andrade 
Equipe de Apoio 
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