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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 

 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta 

minutos, 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 

016/2016, cujo objeto visa a Aquisição de Lubrificante para uso na 

Manutenção de Veículos e Máquinas constantes da Frota Municipal de 

Pimenta/MG. Mostraram interesse em participar do referido certame, enviando os 

envelopes pelo correio, em tempo hábil, nos termos do item 16.14 do edital, a 

seguinte empresa: 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. Dando início à 

Sessão, o Pregoeiro analisou a inviolabilidade dos envelopes, abrindo de imediato 

o envelope de credenciamento. Após análise da documentação apresentada para 

credenciamento a licitante CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE - LTDA foi 

considerada credenciada e apta a participar das próximas fases do pregão, tendo 

em vista o atendimento ao exigido no edital para credenciamento. A licitante 

credenciada comprovou a qualidade de ME ou EPP e poderá, nesta licitação, 

usufruir do tratamento favorecido e diferenciado previsto na Lei Complementar 

123/06. Terminado o credenciamento passou-se à abertura do envelope 02 

referente à Proposta Comercial. Após análise verificou-se que a proposta escrita 

atendeu todas as exigências do edital, inclusive quanto a marca e o teto máximo 

de preço definido no certame. Não estando presente o representante da licitante 

participante e em análise da mesma verificou-se que o preço apresentado 

encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado bem como 

está condizente com o Teto Máximo definido para a contratação deste objeto. O 

preço apresentado pela licitante CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE – 

LTDA foi R$899,00 (oitocentos e oitenta e nove reais) o balde, totalizando o valor 

de R$7.192,00 (sete mil, cento e noventa e dois reais). Em seguida passou-se à 

abertura do envelope 02 (habilitação) e após minuciosa análise da documentação, 

inclusive validação das Certidões online, constatou-se que a documentação 

apresentada estava em pleno acordo com o Edital, portanto, a empresa CENTRO 

AUTOMOTIVO CENTRO OESTE - LTDA foi declarada habilitada. Desse modo, o 

Pregoeiro adjudica o objeto do presente Pregão à empresa CENTRO 

AUTOMOTIVO CENTRO OESTE - LTDA. Em seguida encaminha-se o presente 

á Procuradoria Municipal, para nos termos do Art. 38, VI e Paragrafo Único da Lei 

8.666/93 possa emitir 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. 


