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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 
 
Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às oito 
horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e 
Equipe de Apoio devidamente nomeados pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do 
Decreto n. 1.647/2016, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
010/2016, cujo objeto visa a Aquisição de Lubrificantes para uso na 
Manutenção de Veículos e Máquinas constantes da Frota Municipal de 
Pimenta/MG. Mostraram interesse em participar do referido certame, 
apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes 
empresas: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE - LTDA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 12.578.949/0001-52, com sede administrativa na Rua 
Minas Gerais, nº 791, Bairro Centro, Divinópolis/MG, neste ato representada por 
Heloisa Helena Silva Rodrigues, pessoa física inscrita no CPF sob o nº  
051.972.186-14e RG nº M-11.017.060 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua 
dos Manacas, nº 130, Bairro Belo Vale, Divinópolis/MG, telefone (37) 99937-9841. 
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES - LTDA, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ sob o nº04.238.970/0001-80, com sede administrativa a Rua Paru  nº 
1067, Bairro Nova Floresta, município de Belo Horizonte/MG, neste ato 
representada por Wanderson Carlos de Souza, pessoa física inscrita no CPF sob 
o nº 812.068.366-87e RG nº M-5070085 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua 
Riachinho, nº 545, Bairro Três Barras, Contagem/MG, telefone (31) 98542-7385; 
CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - LTDA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 13.169.585/0001-10, com sede administrativa na Rua 
Alarico de Freitas, nº 60, Bairro São Tarcisio, Juiz de Fora/MG, neste ato 
representada por Thalles Oliveira Procópio, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
107.921.036-96 e RG nº M- 17.995.394 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua 
Arcanjo Campos de Miranda, nº 488, casa 02, Bairro Eldorado, Juiz de Fora/MG, 
telefone (32) 98864-4601 e 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 Rhuan Francisco Oliveira Silva, pessoa física 
inscrita no CPF sob o nº 109.287.976-51 e RG nº MG-12.954.729 SSP/MG, 
residente e domiciliado na Rua Lindolfo Veloso Silva, nº 34, Bairro Centro, 
Pains/MG , telefone (37)99157-0107. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu 
os representantes das licitantes participantes e, em seguida, solicitou o envelope 
01 (Credenciamento), credenciando-os. Os licitantes CENTRO AUTOMOTIVO 
CENTRO OESTE – LTDA, FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES – 
LTDA, CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES – LTDA e AMP 
MECANICA DE AUTOS EIRELI – EPP comprovaram a qualidade de ME/EPP e 
usufruirão, nesta licitação, dos benefícios da Lei Complementar 123/06. 
Terminado o credenciamento foi recebido os envelopes 02 (proposta comercial) e 
03 (habilitação). Em seguida passou-se à abertura dos envelopes 02 referente às 
Propostas Comerciais. Após análise verificou-se que as propostas escritas 
atenderam as exigências do edital. Constatou-se também que as licitantes 
apresentaram a proposta em formato digital exceto a licitante CENTRO 
AUTOMOTIVO CENTRO OESTE – LTDA que apresentou proposta escrita válida, 



MUNICÍPIO DE PIMENTA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ N.º: 16.725.962/0001-48 

Email: compraspimenta2014@gmail.com 

 

 

 
Avenida JK, nº 396 - Pabx: (37) 3324-1057 – CEP: 35.585-000 – Pimenta – MG 

 

no entanto, não apresentou a proposta em formato digital. Tendo em vista o item 
16.2 o qual dispõe que “as regras do presente certame serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação” e 16.7 que 
“não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou 
erros formais na proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e 
não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e 
que não firam os direitos das demais licitantes”, o pregoeiro decide por classificar 
as propostas de todos os licitantes visando uma ampliação da disputa e 
consequentemente uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 
Desse modo, considera-se a proposta de todos os licitante válidas nos termos do 
edital. Registra-se que da análise das propostas e o teto máximo, constatou-se o 
que segue: a) a licitante CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE – LTDA 
ultrapassou o teto máximo de preços nos itens 07 e 16, sendo que, questionada 
nos termos do disposto no item 5.5.7 do edital, declarou que não consegue 
adequar o preço da proposta nestes itens ao teto máximo definido no edital, 
sendo portanto desclassificada nestes itens; b) a licitante FERNANDES E 
FERNANDES LUBRIFICANTES – LTDA ultrapassou o teto máximo de preço no 
item 16, sendo que, questionada nos termos do disposto no item 5.5.7 do edital, 
declarou que não consegue adequar o preço da proposta neste item ao teto 
máximo definido no edital, sendo portanto desclassificada neste item; c) a licitante 
CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES – LTDA ultrapassou o teto 
máximo de preço no item 16, sendo que, questionada nos termos do disposto no 
item 5.5.7 do edital, declarou que não consegue adequar o preço da proposta 
neste item ao teto máximo definido no edital, sendo portanto desclassificada neste 
item; e d) a licitante AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI – EPP ultrapassou o 
teto máximo de preços nos itens 13, 15 e 16, sendo que, questionada nos termos 
do disposto no item 5.5.7 do edital, declarou que para o item 16 não consegue 
adequar o preço da proposta neste item ao teto máximo definido no edital, sendo 
portanto desclassificada neste item. Para os itens 13 e 15 declarou ter havido 
apenas um equívoco na digitação adequando o valor unitário ao teto máximo 
definido para os itens da seguinte forma: R$301,93 e R$369,15, respectivamente. 
Para o item 14, a licitante AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI – EPP 
apresentou proposta de preço para o item 14 em desacordo com a especificação 
do objeto, sendo portanto, desclassificada neste item. 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 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 CENTRO 
AUTOMOTIVO CENTRO OESTE – LTDA, FERNANDES E FERNANDES 
LUBRIFICANTES – LTDA, CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES – 
LTDA e AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI – EPP declaradas previamente 
vencedora do certame. Em seguida passou-se à abertura dos envelopes 03 
(habilitação) e após minuciosa análise da documentação, inclusive validação 
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das Certidões online, constatou-se que a documentação apresentada pelas 
empresas estavam em pleno acordo com o Edital, portanto, as mesmas foram 
declaradas habilitadas. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve 
manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão. Sendo assim, o pregoeiro 
delibera-se por adjudicar o objeto da licitação aos licitantes nos itens, valores e 
marcas em acordo com o mapa de apuração. Contudo a presente licitação 
totalizou o valor de R$26.839,00 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e nove 
reais). 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. 
 
 
 
 
 
 


