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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016 
 
Aos oito dias do mês de agosto 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 constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 
1.647/2016, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016, cujo 
objeto visa o 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: 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; ELIAS GOMES GOULART - ME, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 00896629/0001-61, com sede administrativa na 
Avenida João Leite , nº510, 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 MG-7.755.507 SSP/MG, 
(37)99983-3078; 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 
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 e 
FERNANDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.115.153/0001-35, com sede administrativa na Avenida 
Francisco Machado, nº 751, Bairro Aeroporto, Piumhi/MG – CEP: 37.925-000, 
neste ato representado por Andréia Aline Andrade, pessoa física inscrita no CPF 
sob o nº 077.694.326-00  e RG nº M-14.292.959 SSP/MG, (37)99925-1826. 
Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu os representantes das licitantes 
participantes e, em seguida, solicitou o envelope 01 (Credenciamento), 
credenciando-os. Nesta fase, todos os licitantes comprovaram a qualidade de 
ME/EPP e usufruirão nesta licitação dos benefícios previstos na lei Complementar 
nº 123/06. Terminado o credenciamento foram recebidos 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 todas as exigências do edital e todas foram 
classificadas. 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 
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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: EDUARDO AUTO ELETRICA LTDA, ELIAS 
GOMES GOULART – ME, RONAN DIESEL LTDA – ME, AMP MECANICA DE 
AUTOS EIRELI – EPP e FERNANDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - 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 RONAN DIESEL 
LTDA – ME e AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI – EPP estavam em pleno 
acordo com o Edital, portanto, estes licitantes foram declarados habilitados. Os 
licitantes EDUARDO AUTO ELETRICA LTDA, ELIAS GOMES GOULART – ME 
e FERNANDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - EPP não apresentaram 
atestado de capacidade técnica exigido no item 6.2.3, alínea “a” do edital e foram 
inabilitados porquanto não existe permissivo legal para inclusão de documentos a 
posteriori. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve manifestação 
sobre a intenção de recorrer da decisão. O item 7.4.3 do edital dispõe que “se a 
oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, 
atendidas as disposições do subitem anterior”. Com base neste dispositivo 
editalício, o pregoeiro retomou a sessão de lances constatando que para os itens 
vencidos pelos licitantes inabilitados, a oferta subsequente era do licitante 
RONAN DIESEL LTDA – ME que ao renegociar o preço conseguiu reduzir os 
mesmos mantendo-se o mesmo valor da oferta apresentada pelos licitantes 
inabilitados, conforme relatório anexo, denominado “Mapa de Apuração de 
Vencedores”, composto de 03 (três) páginas que fazem parte integrante desta 
ata. Após tudo isso, o pregoeiro delibera-se por adjudicar os itens/objeto da 
licitação aos licitantes RONAN DIESEL LTDA – ME – itens: 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 11, 12, 14, 15, 16 e 19 e AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI – EPP – itens: 
01, 02, 09, 13 e 18. Contudo a presente licitação totalizou o valor de 
R$237.700,00 (duzentos e trinta e sete mil reais). Registra-se nesta ata, que 
nenhum dos licitantes apresentaram propostas para os itens 10 e 17 e foram 
portanto frustrados neste certame. 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. 
 
 
 
 
 
 


