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PROCESSO N°:
092/2015
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°: 046/2015
DATA:
30/12/2015
HORARIO:
09hOOmin
OBJETO: Registro de Preços para contratação
de empresa especializada
para prestação
de
serviços
de manutenção
preventiva
e corretiva
nos
veiculos
da frota
da
Prefeitura,
com o fornecimento
de peças e acessórios
genuinos da marca do veiculo
e/ou máquina ou originais de fábrica.

Na Sala de Reuniões da Prefeitura de Fruta de Leite/MG, reuniram-se, a Pregoeira
Edileuza Miranda Jardim e a Equipe de Apoio Ilza Marques Dias
designados pela
Portaria nO 152/2015, de 05/10/2015, para a Sessão Pública de Julgamento do Pregão
em epigrafe.
Aberta a Sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelo interessado
presente, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de
propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos Licitantes, na seguinte
conformidade;
I - CREDENCIAMENTO

ORDEM NOME EMPRESA
1) Alexandre de Oliveira
2) Wesley Carvalho Costa
3) Minas Peças Ltda
4) Tratorfil Ltda

-ME
-ME

Ás 09h30min, a Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.
Na fase de Credenciamento foi entregue a Pregoeira as DECLARAÇÕES do Licitante de
que atendeu plenamente aos requisitos da Habilitação estabelecidos no Edital e os
dois Envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, respectivamente.
II

- REGISTRO

DE PROPOSTAS

EM CONFORMIDADE

COM O EDITAL

Ato contínuo foi aberto o Envelope contendo a Proposta Comercial e, com a
colaboração do membro da Equipe de Apoio, a Pregoeira
examinou a compatibilidade
do objeto, prazos e condições de execução com aqueles definidos no Edital, e
constatou a CLASSIFICAÇÃO
dos licitantes presentes. Em seguida os convidaram para
participar da etapa de lances verbais em razão do descontos propostos, nos termos
da Lei Federal nO. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Federal n° 123,
de 14 de dezembro de 2006 e suas posteriores alterações, pelo Decreto Municipal n°
09 de 18 de maio de 2010, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas posteriores alterações.
A classificação, nessa etapa, ficou conforme mapa de proposta em anexo. ~~
III - CLASSIFICAÇÃO

DAS PROPOSTAS

SELECIONADAS

PARA A ETAPA

Os Licitantes com proposta compativel com a
municipio, foi convidada para a negociação que
anexo.

média

DE LANCES

~

do
em
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IV - HABILITAÇÃO

Encerrada a etapa de negociação de cada item/lote foi verificada a regul
empresa que ofertou o maior desconto, com as seguintes ressalvas: A empresa
Alexandre oliveira - ME foi INABILITADA quando da negociação do lote 03, não
cumpriu com o solicitado na clausula 8.2.8 do edital; a empresa Wesley Carvalho
Costa - ME foi INABILITADA quando da negociação do lote 06, não apresentou os
documentos solicitados nas clausulas 8.2.7 e 8.2.10. Após confirmada a habilitação
das demais proponentes e examinada pela Pregoeira e a equipe de apoio a
aceitabilidade da proposta, quanto ao objeto bem como quanto a compatibilidade dos
preços apresentados com os praticados no mercado e o valor estimado para a
contratação, a Pregoeira verificou que a proponente atendeu os requisitos
estabelecidos no edital quanto a fase de Habilitação.
RESULTADO

V

-

À

vista da habilitação, foi declarado vencedor (es):
Licitante

Minas

Lotes vencidos

Peças Ltda

01

Desconto
negociado (%)
20%

02

20%

03

27%

04

20%

05

19%

06

20%

07

19%

08

20%

09

20%

10

20%

11

20%

12

20%

Valor estimado da
contratação

R$564.200,OO

Tratorfil

Ltda

Estimativa da contratação para o periodo de 12 meses: R$728. 200,00
vinte

e oito mil e duzentos

VI - RECURSO

R$164.000,OO

(setecentos

e

reais) .

ADMINISTRATVO

NÃO HOUVE RECURSOS.
VII - OCORRÊNCIAS

DA SESSÃO

PÚBLICA

NÃO HOUVE.
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VIII

- ENCERRAMENTO

Nada
pela

mais havendo a tratar, foi encerrada a presente
Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio.

ASSINAM:

sessão,

cuja ATA

i~~~~r~~~L
Pregoeira

Equipe
~

de Apoio:
Ilza Marques

Assinatura

Minas

Dias

do licitan

Peças Ltda

e

res:nte, )~.~
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