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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO PÚBLICA 

 
PREGÃO Nº 26/2018 
PROC. SA/DL Nº 40/2018 
 
OBJETO: Registro de preços de emulsão asfáltica catiônica ruptura lenta – tipo RL – 1C. 
PREÂMBULO: Às 9:00 horas, do dia 16 de maio de 2018, reuniram-se no Auditório da Associação 
Antialcoólica de Monte Alto, do prédio sito na Avenida Quinze de Maio, nº 471, a Pregoeira Claudiana 
dos Santos Veiga e a Equipe de Apoio, composta pelos senhores José Roberto de Andrade 
Salgueiro, Paulo César Rosato e Lupércio Rodoaldo Ildebrand, designados por ato do Prefeito 
Municipal encartado nos autos do Processo SA/DL n° 40/2018, para a Sessão Pública do Pregão em 
epígrafe. Aberta a sessão, procedeu-se o exame do documento oferecido pelo interessado presente, 
visando à comprovação da existência de poderes para formulação de proposta e prática dos demais 
atos de atribuição do  Licitante, na seguinte conformidade: EMPRESA CREDENCIADA: Casa do 
Asfalto Distribuidora Industria e Comércio de Asfalto Engenharia Ltda, representante o senhor Paulo 
Filipe Pimentel. Às 9:13 horas, a Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento e em 
seguida recebeu as Declarações do Licitante de que atende plenamente o requisito de Habilitação 
estabelecido no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, 
respectivamente. COMUNICADO: A pregoeira e equipe de apoio informam ao licitante presente que o 
procedimento de frustrar a primeira sessão pública, adotado em todas as modalidades, tem o intuito 
de buscar competição entre o maior número de participantes, sendo republicado e, se por ventura, na 
próxima sessão pública da licitação, acudir apenas uma empresa interessada, os trabalhos seguirão 
mesmo com uma única empresa, visto que fora republicado e evidente a falta de interessados. 
REGISTRO DO PREGÃO: Tendo em vista somente uma empresa interessada em participar do 
pregão em epígrafe, visando maior competitividade e economia para a Administração, o pregoeiro e 
equipe de apoio decidiram por frustrar o Pregão Presencial nº 26/2018 e republicá-lo em momento 
oportuno. OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA: Não houve o registro de ocorrência na sessão 
pública. ADJUDICAÇÃO: Não houve adjudicação. ENCERRAMENTO: Dada a palavra aos 
presentes, ninguém quis dela usar para registrar nesta ata qualquer observação ou manifestação de 
seu próprio interesse. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira agradeceu a presença e a 
participação de todos, declarando encerrada esta sessão pública, da qual para ser constada foi 
lavrada a presente ata circunstanciada que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada 
pela Pregoeira, membros da equipe de apoio e o representante da empresa licitante, para que 
produza todos os efeitos legais. 
 
REPRESENTANTE DA EMPRESA 
Paulo Filipe Pimentel 
Casa do Asfalto Distribuidora Industria e Comércio de Asfalto Engenharia Ltda 
 
ASSINAM: 
PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO  
 
Claudiana dos Santos Veiga 
 
 
José Roberto de Andrade Salgueiro 
 
 
Paulo César Rosato 
 
 
Lupércio Rodoaldo Ildebrand 


