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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 
 
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às treze horas, 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de 
Apoio devidamente constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 
1.493/2015, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015, cujo 
objeto visa a Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
Serviços Mecânicos para Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos e 
Máquinas Constantes da Frota Municipal de Pimenta/MG. Mostrou interesse 
em participar do referido certame apresentando-se para credenciamento em 
tempo hábil, as seguintes empresas: PIMENTA AUTOPECAS E ACESSÓRIOS 
LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 25.193.947/0002-78, com sede 
administrativa na Rua Olinto Fonseca, nº105, Bairro Rauny, Pimenta/MG – 
CEP:35.585-000 neste ato representado por Kenned Pessoa Barbosa, pessoa 
física inscrita no CPF sob o nº 437.555.936-53 e RG nº M - 2790112 SSP/MG, 37-
9860-9295; EDUARDO AUTO ELETRICA LTDA, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.868.619/0001-73, com sede administrativa na Rua Clovis 
Couto, nº 439, Bairro Jardim Santo Antônio, Piumhi/MG – CEP: 37.925-000, neste 
ato representado por Eduardo Alexandre Silva, pessoa física inscrita no CPF sob 
o nº 026.783.416-07 e RG nº M-8.819.423 SSP/MG, (37) 9983-6063; AGRODISP 
– PEÇAS E SERVIÇOS AGRODIESEL DE PIMENTA - LTDA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ 03.036.187/0001-71 sob o nº, com sede administrativa na Av. 
Jair Leite, nº 675, Bairro Centro, Pimenta/MG – CEP:35.585-000, neste ato 
representado por Antonio Augusto de Oliveira, pessoa física inscrita no CPF sob o 
nº 824.772.806-00 e RG nº MG-5.026.994 SSP/MG, (37) 3458-0683; RODRIGO 
GONÇALVES VERISSIMO, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
17.568.160/0001-34, com sede administrativa na Rua Rio de Janeiro, nº 22, Bairro 
Novo Horizonte, Pimenta/MG – CEP:35.585-000, neste ato representado por 
Rodrigo Gonçalves Verissímo, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
041.379.286-22 e RG nº M-9.232.168 SSP/MG,(37)9917-8215; JULIO CÉSAR 
LEMOS 12224916809 - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
38.671.194/0001-20, com sede administrativa na Rodovia MG 050, nº975, Bairro 
Serra das Brisas, Passos/MG – CEP: 37.901-300, neste ato representado por 
Wellington Jhones Gonçalves, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
051.006.296-22 e RG nº MG-8.498.585 SSP/MG, (35)9829-8688; c, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.896.629/0001-61, com sede administrativa 
na Rua João Leite, nº 510, Bairro Jardim Santo Antônio, Piumhi/MG – CEP: 
37.925-000, neste ato representado por Elias Gomes Goulart, pessoa física 
inscrita no CPF sob o nº 899.347.846-53 e RG nº M-7.755.507 SSP/MG,(37) 
9983-3078; RONAN DIESEL LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 
nº 03.070.576/0001-13, com sede administrativa na Rua João Leite , nº 120, 
Bairro Jardim Santo Antônio, Piumhi/MG – CEP: 37.925-000, neste ato 
representado por Ronan Belmiro Faria, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
623.408.246-72 e RG nº M-5.101.632 SSP/MG,(37)9918-5098; AMP MECANICA 
DE AUTOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
14.661.146/0001-92, com sede administrativa na Alvarino Rodrigues da Silva, nº 
05, Bairro Emidinho, Pains/MG – CEP: 35.582-000, neste ato representado por 
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Luís Gustavo Rodrigues Gonçalves, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
091.353.656-33 e RG nº MG-15.252.524. SSP/MG, (37) 9907-6295; GUERRA 
AUTO DIESEL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
64.220.080/0001-73, com sede administrativa na Rua Padre Abel, nº 590, Bairro 
Centro, Piumhi/MG – CEP: 37.925-000, neste ato representado por Eduardo de 
Melo Guerra, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 550.323.976-85  e RG nº M-
3.332.489 SSP/MG, (37)9902-4670 e MGA PNEUS E ACESSÓRIOS - LTDA, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 25.734.807/0001-89, com sede 
administrativa na Rua Santo Antônio , nº 960, Bairro Jardim Santo Antônio, 
Piumhi/MG – CEP: 37.925-000, neste ato representado por Éden Luis dos Santos, 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 531.835.096-87 e RG nº MG- 2.743.631 
SSP/MG, (37) 9909-5905. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu os 
representantes das licitantes participantes e, em seguida, solicitou o envelope 01 
(Credenciamento), credenciando-os. Terminado o credenciamento foram 
recebidos os envelopes 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida 
passou-se à abertura dos envelopes 02 referente à Proposta Comercial. Após 
análise verificou-se que as propostas escritas atenderam todas as exigências do 
edital, exceto as propostas das licitantes GUERRA AUTO DIESEL LTDA e ELIAS 
GOMES GOULART-ME que ultrapassaram o teto máximo, o que, conforme 
permissivo editalício contido no item 5.5.6 (“O preço máximo para o objeto deste 
certame é o constante no preço de referência, anexo do presente edital e será 
aferido depois de finalizada a fase de lances ou negociação”.) não será motivo de 
desclassificação caso na sessão de lances o preço seja reduzido para adequação 
ao teto máximo definido no Termo de Referência. Já a licitante EDUARDO AUTO 
ELETRICA LTDA equivocou-se na numeração dos itens na proposta de preços o 
que, nos termos do item 16.7 do edital caracteriza-se por erro puramente formal e 
não será considerado motivo para desclassificação porque são considerados 
irrelevantes e não prejudicam o processamento da licitação e o entendimento da 
proposta e não ferem os direitos das demais licitantes. Ato contínuo iniciou-se a 
etapa de lances verbais. Após esta etapa os menores preços apresentados foram 
conforme relatório anexo, denominado “Mapa de Apuração de Vencedores”, 
composto de 03 (três) páginas que fazem parte integrante desta ata. Em análise 
do último preço apresentado e do termo de referência, constatou-se que o último 
preço apresentado na sessão de lances encontra-se dentro do preço que vem 
sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preços 
unitários e totais, definido para esta licitação, sendo as empresas: GUERRA 
AUTO DIESEL LTDA, MGA PNEUS E ACESSÓRIOS – LTDA, RONAN DIESEL 
LTDA – ME, JULIO CÉSAR LEMOS 12224916809 – ME, RODRIGO 
GONÇALVES VERISSIMO, EDUARDO AUTO ELETRICA LTDA e AMP 
MECANICA DE AUTOS EIRELI – EPP declaradas previamente vencedoras do 
certame. Em seguida passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e após 
minuciosa análise da documentação constatou-se que a documentação 
apresentada pelos licitantes GUERRA AUTO DIESEL LTDA, MGA PNEUS E 
ACESSÓRIOS – LTDA, RONAN DIESEL LTDA – ME, RODRIGO GONÇALVES 
VERISSIMO e EDUARDO AUTO ELETRICA LTDA estava em pleno acordo com 
o Edital, portanto, estes licitantes foram declarados habilitados. O licitante AMP 
MECÂNICA DE AUTOS EIRELI – EPP apresentou a Certidão Negativa de 
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Débitos Tributários vencida e o licitante JULIO CÉSAR LEMOS 12224916809 – 
ME apresentou a Certidão Negativa de Débitos Municipais vencida. Estas 
licitantes comprovaram a qualidade de microempresa/EPP e as pendências 
apresentadas se referem à regularidade fiscal razão pela qual lhes será 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização das pendências nos 
termos da LC 123/06. Registra-se nesta ata que durante a sessão de licitação, o 
acesso à internet estava irregular, razão pela qual não foi possível a conferência 
da autenticidade online de todas as certidões. A equipe de apoio deverá conferir a 
autenticidade das certidões, as quais não foram conferidas, tão logo reestabeleça 
a conexão. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve manifestação 
sobre a intenção de recorrer da decisão. O pregoeiro delibera-se por não 
adjudicar os itens/objeto da licitação aos licitantes, neste momento, para que haja 
a conferência da autenticidade de todas as certidões. Contudo a presente 
licitação totalizou o valor de R$356.900,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e 
novecentos reais). Registra-se nesta ata, que o representante da licitante 
AGRODISP – PEÇAS E SERVIÇOS AGRODIESEL DE PIMENTA – LTDA se 
ausentou da sessão antes de lavrada a ata e analisada a documentação de 
habilitação, razão pela qual não consta as rubricas em todos os documentos. Ato 
contínuo, o processo será encaminhado à Procuradoria Municipal, para, nos 
termos do Art. 38, Paragrafo Único da Lei 8.666/93, emita o competente Parecer 
Jurídico. Em seguida, encaminha-se à autoridade competente para que se 
proceda à homologação. Em nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a 
sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por 
quem de direito. 
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ERRATA A ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 

 
 
O Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Pimenta/MG, devidamente nomeados 
pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 1.493/2015, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei, RETIFICA a Ata da Sessão do Pregão n. 022/2015 do 
dia 17/07/2015 às 13:00hs constante às folhas 443/4/5 do certame, nos seguintes termos:  
 
Na linha 33 da página 443, onde se lê:  
 
“051.006.296-22 e RG nº MG-8.498.585 SSP/MG, (35)9829-8688; c, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 00.896.629/0001-61, com sede administrativa na Rua João 
Leite, nº 510, Bairro Jardim Santo Antônio, Piumhi/MG – CEP: 37.925-000, neste ato 
representado por Elias Gomes Goulart, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
899.347.846-53 e RG nº M-7.755.507 SSP/MG,(37) 9983-3078”. 
 
Leia-se:  
 
“051.006.296-22 e RG nº MG-8.498.585 SSP/MG, (35)9829-8688; ELIAS GOMES 
GOULART-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.896.629/0001-61, com sede 
administrativa na Rua João Leite, nº 510, Bairro Jardim Santo Antônio, Piumhi/MG – 
CEP: 37.925-000, neste ato representado por Elias Gomes Goulart, pessoa física inscrita 
no CPF sob o nº 899.347.846-53 e RG nº M-7.755.507 SSP/MG,(37) 9983-3078”. 
 
Pimenta/MG, 30 de julho de 2015.  
 
 
Irineu Silva Júnior 
Pregoeiro 
 
 
Amair Costa Faria 
Equipe de Apoio 

 
 

Ronan Rodrigues Costa 
Equipe de Apoio
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