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ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

 

Aos Vinte e Um dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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. 
2.346 /2020, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, cujo 
objeto visa a Aquisição de Patrulha Mecanizada, tipo caminhão no Chassi e 
ainda Tanque “Pipa”, para uso da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 
transportes do município de Pimenta-MG. Mostrou interesse em participar do 
referido certame apresentando-se para credenciamento no horário indicado no 
certame convocatório, as seguintes licitantes: FRIODINOX INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
02.970.228/0001-30, sediada na Rod. BR 354, nº S/N, Bairro Trevo, na cidade de 
Campo Belo/MG, CEP: 37.270-000, representada por Anderson Souza Diniz , 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 035.376.866-92 e RG nº MG-10.406.377, 
residente e domiciliado na Rua José de Assis Camargo, nº 262, Bairro Vila Isabel, 
na cidade de Campo Belo/MG, CEP: 37.026-300, telefone de contato (35) 99859-
1997 e endereço eletrônico vendas@friodinal.com.br, DEVA VEÍCULOS LTDA, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.762.552/0003-02, sediada na Rua 
Tenílio Niquini, nº 32, sala 1 e 2, Bairro Distrito Industrial Jardim Piemont Sul, na 
cidade de Betim/MG, CEP:32.669-700, representada por Amanda Regina de 
Moura, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 098.520.726-41 e RG nº MG-
9.211.77SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Macapá, nº 667, Bairro 
Amazonas, na cidade de Contagem/MG, CEP:32.240-030, telefone de contato 
(31)9847-6161, e endereço eletrônico: amanda.moura@deva.com.br e 
PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS - LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
sob o nº 20.495.149/0001-04, sediada na Rod. MG 050, nº S/N, Bairro Souza e 
Silva, Na cidade de Formiga/MG, CEP: 35.570-000,  representada por Pedro 
César Lúcio Freitas, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 088.033.576-96 e RG 
nº MG-15.766.160 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Ramiro Correa, nº 
747, Bairro Bela Vista, Formiga/MG, CEP: 35.570-000, telefone de contato 
(16)3432-6055 – Cel. (37)99945-0945  e endereço eletrônico:  
vendas.fga@prodoeste.com.br.  Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu os 
representantes das licitantes participantes e, em seguida, solicitou os envelopes 01 
(Credenciamento). Os envelopes foram entregues ao pregoeiro devidamente 
lacrados e com inviolabilidade comprovada, credenciando-a(s). A licitante DEVA 
VEÍCULOS LTDA apresentou a declaração de ME/EPP bem como apresentou a 
certidão Simplificada comprovando não se enquadrar ME ou EPP, licitante 
FRIODINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME apesar de apresentar a 
declaração de ME/EPP, não apresentou a certidão Simplificada, não atendendo, 
portanto ao instrumento convocatório, portanto nesta fase nenhuma das licitantes 
comprovaram a condição de ME e EPP e não usufruirão, nesta licitação, dos 
benefícios da Lei Complementar 123/06. Declarado encerrado o credenciamento 
foram recebidos os envelopes 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação) 
devidamente lacrados e inviolados. Em seguida passou-se à abertura dos 
envelopes 02 referente à Proposta Comercial. Após análise verificou-se que o 
veículo oferecido e implemento estão de acordo com o edital. Registra-se nesta ata 
que a licitante FRIODINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME, equivocou se 
na proposta escrita, onde está escrito item 01, leia se item 02, uma vez que a 
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descrição do objeto é do item 02, questionado a respeito o mesmo alegou ter 
ocorrido um erro de digitação, o pregoeiro alegou que não havendo prejuízo pra 
nenhuma das partes e aumentando a disputa, aceitou a proposta da licitante. Ato 
contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após esta etapa os menores preços 
apresentados foram conforme relatório anexo, denominado “Mapa de 
Fornecedores Vencedores”, composto de 2 (duas) páginas que faz parte integrante 
deste certame, sendo a licitante DEVA VEÍCULOS LTDA e FRIODINOX 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME declarada previamente vencedora do 
certame. Em seguida passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e após 
minuciosa análise da documentação, inclusive validação das Certidões online. 
Com relação à qualificação econômica e financeira, as licitantes optaram pela 
Comprovação da boa situação econômica e financeira com a apresentação do 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 
devidamente assinado pelo profissional responsável pela contabilidade da empresa 
licitante, consubstanciada nos índices definidos no edital e conforme demonstrativo 
da boa situação econômico financeira constante do anexo X. O pregoeiro delibera 
que, tendo em vista a necessidade de conferência/análise dos índices de 
qualificação econômica e financeira de ambas as licitantes encaminhará a 
documentação ao Contador Flávio Henrique Borges que fará a conferência dos 
índices. Após conferência dos índices pelo Contador Flavio Henrique Borges 
conforme relatórios constatou-se que os índices apresentados estão corretos, 
portanto, a documentação apresentada pela empresa DEVA VEÍCULOS LTDA 
estava em pleno acordo com o Edital, sendo a licitante declarada habilitada. A 
licitante FRIODINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME não atendeu a 
exigência do edital especificamente na Comprovação da boa situação econômica e 
financeira, notadamente quanto ao item 6.2.4.2.3, do instrumento convocatório, por 
tanto a licitante foi declarada inabilitada. Diante da inabilitação da licitante 
FRIODINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME, como não à o 2º colocado 
para o item 2, este foi considerado frustrado no certame. Registra-se que os 
representes das licitantes DEVA VEÍCULOS LTDA e PRODOESTE VEÍCULOS E 
SERVIÇOS - LTDA ausentou da sessão antes da conferência dos índices. O 
representante da licitante FRIODINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME 
manifestou a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, por quanto a 
declaração da opção de comprovação da qualificação econômica financeira, foi 
apresentada de forma equivocada, sobretudo era de sua vontade a opção no item 
6.2.4.2.2, ou seja, comprovação do patrimônio líquido corresponde a 10% do valor 
global estimado. Desse modo o Pregoeiro adjudica o objeto do presente Pregão à 
empresa DEVA VEÍCULOS LTDA de acordo com o item, valor marca e 
especificações constantes do Mapa de Fornecedores Vencedores”, composto de 1 
(uma) página que faz parte integrante deste certame. Delibera-se por deixar 
disponível para retirada num prazo de 30 (trinta) dias o envelope 03 (habilitação) 
da licitante PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS - LTDA devidamente lacrado 
tendo em vista que esta não se logrou vencedora no certame. Contudo a presente 
licitação totalizou o valor de R$259.500,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e 
quinhentos reais).  Ato contínuo, o processo será encaminhado à Procuradoria 
Municipal, para emissão do 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 o presente ata que 
após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 


