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ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019 
 
Aos oito  dias do mês de abril   do ano de dois mil e dezenove, às oito horas, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, reuniu-se a Pregoeira 
e Equipe de Apoio devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, na forma da para o ato 
da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019, cujo objeto visa a “Aquisição de 
veículos para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São 
João Batista do Glória/MG em atendimento às Propostas para aquisição de 
equipamentos/material permanente nº 11109.004000/1180-06 e nº 
1109.004000/1170-01 e Termo de Compromisso nº 3162201712201313990” . 
Mostrou interesse em participar do referido certame, apresentando-se para 
credenciamento no horário indicado as seguintes licitantes:  SMART MG COM 
REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 31.022.161/0001-00, com endereço a Avenida 
Maria de Paiva Garcia n° 220, Pouso Alegre/MG, neste ato representado por Marco 
Aurelio Aguiar Pereira portador do CPF:  066.871.266-91, TECAR TRILHAS 
AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 
23.244.166/0001-59, com sede administrativa na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 
nº777, bairro Sion,  Belo Horizonte/MG, CEP: 30330-000, neste ato representada pelo 
senhor: Clodomir Genesco de Jesus Costa, portador do CPF: 533.806.146.53 e VIME 
VEICULOS LTDA, inscrito  no CNPJ: 86.504.776/0001-64, com endereço a Avenida 
Prefeito Luiz Antonio Leite Filho, nº 677, Distrito Industrial, Guaxupé/MG, neste ato 
representado pela senhora; Vanessa Marques Ribeiro do Valle, portadora do CPF: 
014.079.856.04.Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu o envelope 01 
(Credenciamento), credenciando os representantes das licitantes. Terminado o 
credenciamento foi recebido o envelope 02 referente as propostas comerciais e 03 
referente a habilitação. Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente às 
Propostas Comerciais. Após análise  das propostas foi verificado que a licitante: 
SMART MG COM REPRESENTAÇÃO LTDA  foi desclassificada para os itens 02 e 03, 
pois estava em desacordo com as especificações. Em seguida foi dado inicio a fase de 
lances. Verbais e negociação a dizer para o item 01, o valor de R$ 164.000,00 ( centpo 
e sessenta e quatro mil reais) para a empresa; SMART MG COM REPRESENTAÇÃO 
LTDA, para o item 02  e 03 o valor de R$ 74.700,00, ( setenta e quatro mil e setecentos 
reais) para a empresa: TECAR TRILHAS AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA , 
previamente vencedoras do processo. Em seguida passou para abertura do envelope 
03( Habilitação) das empresas acima mencionadas. Na própria Sessão de Licitação foi 
realizada a consulta e validação das Certidões online, e todas foram validadas e as 
empresas: SMART MG COM REPRESENTAÇÃO LTDA e TECAR TRILHAS 
AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA , foram  declaradas HABILITADAS.  Destaca-se 
nesta ata que  foi devolvido o envelope 03 de Habilitação da empresa VIME 
VEICULOS LTDA .Diante de tudo, a Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não 
houve manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão.   Em nada mais havendo 
a tratar, encerra-se á sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai 
assinada por quem de direito.  
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  houve um questionamento pelo representante da empresa: TECAR MINAS 
AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, “sobre o veiculo que como o   comprimento 
do setor de carga é 1.70cm e onde para colocar uma maca de 1,80 teria que tirar 
no mínimo 0,20 cm , trazendo assim menos  de 0,45 cm para o acionamento do ar 
bag d passageiro, onde o próprio site da Peugeot  contem esta informação”. 
Sendo assim a Pregoeira decide por suspender a sessão, para análise das propostas, 
bem como especificações técnicas. Todas as informações posteriores referente ao 
certame serão enviadas pelos emails; cristiano@doverpeugeot.com.br e  
clodomir.costa@tecar.com.br. Em nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a 
sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por quem 
de direito. 
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