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MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
Estado de São Paulo 

CNPJ 44.567.014/0001-67 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 
 

PROCESSO Nº 2650/2019 
EVENTUAIS COMPRAS DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE CBUQ FAIXA 

D PARA TAPA BURACOS EM RUAS E VICINAIS DO MUNICÍPIO 
 

Às 14:00 horas do dia 17 de Maio do ano de 2019 na Sala de Reuniões da 
Comissão Permanente de Licitações da Município de São Pedro do Turvo, situada na 
Rua: Garcia Braga, 93, Centro, realizou-se a sessão pública para recebimento e 
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação da 
habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 13/2019, cujo objeto é Eventuais compras de massa asfáltica usinada 
quente CBUQ Faixa D para tapa buracos em ruas e vicinais do município, a saber: 
 

 ITEM 1, (Quant):500, (Unid.): TON, MASSA ASFÁLTICA CBUQ FAIXA D 
 

Presentes o Pregoeiro MARCELO BUENO DA SILVA, bem como a Equipe de 
Apoio constituída pelos servidores: PAULO CESAR DE OLIVEIRA, FELIPE WILFER 
DIAS DE MACEDO. Presentes, também, os representantes das empresas licitantes, 
conforme relação constante na Lista de Credenciamento. 

Dando inicio a sessão, o pregoeiro recebeu as declarações de cumprimento dos 
requisitos de habilitação, bem como, os envelopes contendo as propostas de preços e 
a documentação de habilitação (envelopes nº 01 e 02) das mãos dos credenciados. O 
credenciamento dos representantes das empresas presentes teve duração de 60 
minutos. 

Após, o pregoeiro procedeu à abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços das empresas credenciadas, verificando a conformidade das mesmas com as 
exigências do Edital, constatando que todas atenderam aos requisitos editalícios. As 
propostas foram classificadas. 

Os representantes presentes, que assim desejaram, vistaram as propostas 
apresentadas.  Ato contínuo, o pregoeiro promoveu a classificação das empresas 
(menor preço por item) na forma como segue: 
 
PROPOSTAS 
 
ITEM 1: MASSA ASFÁLTICA CBUQ FAIXA D 
KAPA PAVIMENTAÇÃO LTDA, Marca Kapa com o valor de R$ 410,00. 
 

Em continuidade ao certame, verificou-se a falta de publicação do aviso do edital 
no Diário Oficial do Estado. Sendo assim o pregoeiro cancela a sessão e determina o 
fracasso do pregão, pois entendeu que o certame foi prejudicado com a falta de 
publicidade do ato convocatório.  

Diante da declaração do pregoeiro as empresas participantes se quedaram 
inertes, desistindo da possibilidade de interposição de recurso. 

Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 14h25min, eu 
Felipe Wilfer Dias de Macedo, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após 
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lido e achado conforme, segue assinado pelo pregoeiro, pela equipe de apoio, e pelos 
representantes das empresas licitantes que permaneceram até a lavratura da mesma. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
MARCELO BUENO DA SILVA 
PREGOEIRO 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 
MEMBRO 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
FELIPE WILFER DIAS DE MACEDO 
MEMBRO 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
RAFAEL MARCELINO DIAS 
KAPA PAVIMENTAÇÃO LTDA 


