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ATA DA SEGUNDA SESSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 24/2017 PREGÃO

PRESENCIAL 07/2017

PREÂMBULO

As 14:00 horas de Quinta-feira, 30 de Março de 2017, reuniram-se na sala de licitações

da Prefeitura Municipal de Coração de Jesus, situada à Praça Dr. Samuel Barreto, s/n, Centro, o

pregoeiro Lucas Weslei Auler Ramos Veloso  e a equipe de apoio designados através da Portaria

15/2017, para realização da segunda sessão pública do Pregão em epígrafe, CUJO OBJETO É A

CONTRATAÇÃO  DE  MÃO  DE  OBRA  MECÂNICA  ESPECIALIZADA  HORA  HOMEM

TRABALHADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL

DA  PREFEITURA  DE  CORAÇÃO  DE  JESUS/MG, CONFORME  AS  ESPECIFICAÇÕES

CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.

CREDENCIAMENTO

Foi realizado a continuação do credenciamento dos licitantes presentes na primeira sessão, 

sendo credenciados os seguintes licitantes.

PARTICIPANTE REPRESENTANTE ME/EPP

CENTRO AUTOMOTIVO AUTO 

SPORT

Marcio Junio Borges Sim

MINAS PEÇAS LTDA Aldair José Malveira Costa Não

ALMEIDA E MAGALHÃES 

ASSISTENCIA TECNICA EM 

VEICULOS

Danilo Almeida de Magalhães Sim

ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS
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Ato contínuo, foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com a colaboração dos

membros da Equipe de Apoio, o  Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto,  prazos e

condições de fornecimento, com aqueles definidos no Edital.

Em seguida  o  Pregoeiro  convidou  os  autores  das  propostas  selecionadas  a  formular

lances de forma seqüencial. Os valores registrados nas propostas escritas foram lançados no

sistema informatizado de apoio ao Pregoeiro.

FASE DE LANCES E NEGOCIAÇÃO

Após o registro das propostas, o pregoeiro elaborou a classificação das propostas escritas

para a devida imposição da ordem de lances verbais,  em seguida,  o  pregoeiro  convidou o

representante das licitantes classificadas a formular os lances verbais em forma seqüencial, os

quais foram todos registrados, conforme anexo MAPA DE APURAÇÃO DE LANCES VERBAIS.

Finalizados os lances verbais e a negociação junto aos licitantes, o PREGOEIRO elaborou a

classificação final, conforme anexo CLASSIFICAÇÃO FINAL.

HABILITAÇÃO

Encerrada a fase de negociação, o pregoeiro e equipe de apoio procederam à abertura do

envelope de habilitação das licitantes classificadas com o menor preço na fase anterior, cujos

documentos  e  envelopes  foram  rubricados  por  todos  os  presentes.  Após  análise  dos

documentos, o pregoeiro declarou o resultado desta fase conforme a seguir:

PARTICIPANTES HABILITADOS
CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT
MINAS PEÇAS LTDA

PARTICIPANTE INABILITADO
ALMEIDA E MAGALHÃES ASSISTENCIA TECNICA EM VEICULOS

A empresa Almeida e Magalhães trouxe no envelope de habilitação a certidão de regularidade

com o município vencida e por gozar dos benefícios de ser uma Micro Empresa a mesma teria

um  prazo  de  5  dias  para  a  regularização  da  mesma,  sendo  que  na  própria  sessão  o

representante da empresa apresentou certidão válida. Salienta que a Almeida e Magalhães foi
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desclassificada por não entregar no envelope de habilitação a comprovação de aptidão para

desempenho  de  atividade  pertinente  com  o  objeto  da  licitação  através  de  atestado  de

desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório

da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, conforme consta o item

11.5.1 do edital do referido certame.

RESULTADO FINAL

Diante de todo o andamento da sessão, o pregoeiro declarou aceitas as propostas nas 

quantidades e valores registrados e detalhados no anexo RESULTADO FINAL, por estarem os 

valores ali acordados de acordo com os preços praticados pelo mercado e com as pesquisas de 

preços efetuadas pelo setor, sagrando se vencedor no presente certame as empresas:

Fornecedor Valor

CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT R$ 164.800,00

MINAS PEÇAS LTDA R$ 668.173,50

ENCERRAMENTO

Consultado os licitantes sobre os atos e julgamentos praticados até o presente momento,

a empresa Almeida e Magalhães interpôs recurso tendo como motivo a sua desclassificação no

referido certame, dando a empresa o devido prazo para a elaboração das suas razões, assim

como as demais empresas para as contra razões. Assim, nada mais havendo a ser tratado, deu-

se por encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e, após lida e achada conforme, segue assinada

por todos os presentes - Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes da empresas licitantse.

CORAÇÃO DE JESUS-MG, 30 de Março de 2017

ASSINAM : REPRESENTANTE (S) DA(S) EMPRESA(S) E MEMBROS DA COMISSÃO

__________________________________

LUCAS WESLEI AULER RAMOS VELOSO
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Pregoeiro Oficial

__________________________________

TARTALIS TALIGIERISSON RIBEIRO SANTOS
Membro da comissão

__________________________________

ADILCE ARAÚJO BARBOSA
Membro da comissão

_________________________________
Marcio Junio Borges

Representante da empresa CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT

_________________________________
Aldair José Malveira Costa

Representante da empresa MINAS PEÇAS LTDA

_________________________________
Danilo Almeida de Magalhães

Representante da empresa ALMEIDA E MAGALHÃES ASSISTENCIA TECNICA EM VEICULOS


	ATA DA SEGUNDA SESSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 24/2017 PREGÃO PRESENCIAL 07/2017
	CREDENCIAMENTO
	ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS
	FASE DE LANCES E NEGOCIAÇÃO
	HABILITAÇÃO
	A empresa Almeida e Magalhães trouxe no envelope de habilitação a certidão de regularidade com o município vencida e por gozar dos benefícios de ser uma Micro Empresa a mesma teria um prazo de 5 dias para a regularização da mesma, sendo que na própria sessão o representante da empresa apresentou certidão válida. Salienta que a Almeida e Magalhães foi desclassificada por não entregar no envelope de habilitação a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação através de atestado de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, conforme consta o item 11.5.1 do edital do referido certame.
	RESULTADO FINAL
	ENCERRAMENTO

