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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 Aos 17 (dezessete) dias do mês de julho do ano de dois mil e 

dezoito, às 13:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio devidamente 

constituída pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria nº 062/2018 para o ato de recebimento e análise, nos termos do item 

7.4.9 e 7.4.10 do instrumento convocatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018, que visa ao Registro de Preços para 

futura e eventual aquisição de peças e acessórios e/ou componentes genuínos e/ou originais de fábrica da marca do veículo, 

para suprir a demanda de manutenção dos veículos e máquinas da frota municipal de Córrego Fundo/MG, da(s) Tabela de 

preços oficial do fabricante/montadora para cada lote adjudicado, vigente no mercado com os preços sugeridos ao 

público, devendo apresentar ainda, bem como documento que comprove sua autenticidade,  e ainda, o Catálogo de Peças 

em CD ROM, e/ou ainda usuário e senha específicos para consulta da tabela de preços no site do fabricante. Todos os 

licitantes foram devidamente convocados conforme comprovante de envio de email anexado aos autos. Mostraram interesse 

em participar desta sessão pública, apresentando-se, no horário indicado, as seguintes empresas: A R COMÉRCIO DE 

PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 42.814.517/0001-64, com sede 

administrativa à Rua Úrsula Paulino, nº 474, Bairro Cinquentenário, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.570-000, 

neste ato, representada por Mauro Ferreira Porto, pessoa física inscrita no CPF nº 558.370.186-20, residente e domiciliado 

à Ludgero da Costa Lima, nº 146, Bairro Nova Piumhi, na cidade de Piumhi/MG, CEP: 37.925-000; AMP COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 41.909.672/0002-82, com sede administrativa à Rua Alvarino 

Rodrigues da Silva, nº 15, na cidade de Pains/MG, CEP: 35582-000. Neste ato, representada por Luiz Gustavo Rodrigues 

Gonçalves, pessoa física inscrita no CPF nº 091.353.656-33, residente e domiciliado à Avenida Salvador Goulart Guedes, 

nº 333, na cidade de Pains/MG. Sendo o telefone da empresa (37) 3323-5201 e e-mail: vendasamp@yahoo.com; ANA 

PAULA TRATORES E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 29.616.062/0001-04, com sede 

administrativa à Avenida Rio de Janeiro, nº 1354 – Letra A, na cidade de Frutal/MG, CEP: 38200-000, neste ato, 

representada por Alexandre Gonçalves, pessoa física inscrita no CPF nº 007.485.926-95, residente e domiciliado à Rua 

Felipe de Melo, nº 141, Bairro União, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-340, sendo o telefone da empresa (31) 

3850-3816 e (31) 99561-7231 e e-mail: gmappecas2018@gmail.com; HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS 

LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 37.602.170/0001-00, com sede administrativa à Rua Icaraí, nº 157, Bairro 

Caiçaras, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.770-160. Neste ato, representada por Bárbara Aparecida Campos 

Meireles, pessoa física inscrita no CPF nº 090.359.926-01, residente e domiciliado à Rua Uiacas, nº 157, Bairro Santa 

Mônica, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 31.530-320, sendo o telefone da empresa (31) 3245-8867 / 3234-4707 e 

(31) 97168-4145 e e-mail: horizontetransportebh@yahoo.com; JÚLIO CÉSAR LEMOS – EPP, pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ nº 38.671.194/0001-20, com sede administrativa à Rua Nevada, nº 246, na cidade de Passos/MG, CEP: 37.901-300. 

Neste ato, representada por Antônio Carlos de Melo Júnior, pessoa física inscrita no CPF nº 075.469.296-52, residente e 

domiciliado à Rua João Batista Pereira, nº 366, Bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Passos/MG, CEP: 37.901-

830, sendo o telefone da empresa (35) 3522-1048 / 3522-1049 e (35) 99891-3740 e e-mail: juliobrasmig@hotmail.com; 

MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 

04.526.944/0001-58, com sede administrativa à Avenida Paraná, nº 378, Bairro Catalão, na cidade de Divinópolis, CEP: 

35501-169, neste ato, representada por João José Alves de Lima Neto, CPF nº 035.634.256-55, residente e domiciliado à 

Rua Jarbas Alves do Amaral, nº 1371, Apto 101, Bairro João Antônio Gonçalves, na cidade de Divinópolis/MG, sendo o 

telefone da empresa (37) 3215-5900 / 3222-5900 e (37) 98805-6490 e e-mail: minasfiatlicitacoes@hotmail.com; TOTAL 

TRATORES DO BRASIL EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 07.334.464/0001-83, com sede administrativa à Rua 

Senhora de Fátima, nº 302, na cidade de Contagem/MG, CEP: 32.371-180, neste ato, representada por José Antônio Alves, 

pessoa física inscrita no CPF nº 355.121.726-20, residente e domiciliado à Professora Maria Coutinho, nº 835, Bairro Alto 

dos Pinheiros, na cidade de Belo Horizonte/MG, sendo o telefone da empresa (31) 3912-1848 e e-mail: 

totaltratores@yahoo.com.br/ licitatotal@gmail.com; UNIR PEÇAS DIESEL, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 

11.383.895/0001-07, com sede administrativa à Avenida Elias Antônio Issa, nº 144, Bairro Letícia, na cidade de Venda 

Nova/MG, CEP: 31.610-340, neste ato, representada por André Gomes Bellani, pessoa física inscrita no CPF nº 
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844.711.906-87, residente e domiciliado à Avenida Lucas de Oliveira, nº 364, Bairro Jardim Guanabara, na cidade de Belo 

Horizonte/MG, sendo o telefone da empresa (31) 3785-3144 / 3785-3166 e e-mail: unirpecasdiesel@hotmail.com. Registra-

se que a licitante UNIR PEÇAS DIESEL não apresentou nesta sessão, o envelope contendo a Tabela/catálogo e CD 

afirmando para tanto que já havia protocolado anteriormente o que foi confirmado nos autos. As demais licitantes citadas 

acima, apresentaram o envelope conforme determinado no item 7.4.10 do edital. Da análise de todo os documentos registra-

se o que segue: JÚLIO CÉSAR LEMOS – EPP, apresentou envelope nos termos do item 7.4.10 contendo tabela DER CASE 

e Catálogo cumprindo integralmente as exigências do edital; TOTAL TRATORES DO BRASIL EIRELI, apresentou envelope 

nos termos do item 7.4.10 contendo tabela Renault e Volare e Agrale e Catálogo, bem como as seguintes declarações: a) 

Declaração da empresa supostamente, AgraMotors, assinada pelo gerente Rodrigo sem quaisquer outras identificações. 

Referida declaração demonstra a autenticidade de uma determinada tabela de preços fornecida, sem identificar claramente 

a qual cliente; b) Declaração da empresa supostamente, AgraMotors, assinada pelo gerente Rodrigo sem quaisquer outras 

identificações. Referida declaração demonstra que o catálogo Volare se encontra no site www.volare.com.br; c) Declaração 

da Renault sobre o fornecimento de tabela para a Total Tratores; d) Não apresentou quaisquer justificativas sobre ausência 

de catálogo, cumprindo parcialmente as exigências do edital; MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 

EIRELI-ME, apresentou envelope nos termos do item 7.4.10 contendo Declaração de acesso à catálogo com usuário e 

senha para acesso ao catálogo de peças e preços diretamente no site www.pecachevrolet.com.br ocasião em que foi feito 

acesso imediato e projetado na própria sala da sessão para que todos aferissem, cumprindo integralmente as exigências 

do edital; HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA, apresentou envelope nos termos do item 7.4.10 

contendo, Tabela MB, Caterpillar, New Holland e Honda porém apresentou catalogo somente da linha Caterpillar, New 

Holland, bem como declaração da Mercedes Benz sobre o fornecimento da tabela e sobre a impossibilidade de fornecimento 

do catálogo, por motivos operacionais, temporariamente cumprindo parcialmente as exigências do edital; ANA PAULA 

TRATORES E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI, apresentou envelope nos termos do item 7.4.10 contendo apenas a Tabela 

de Preços das linhas Randon e Massey Ferguson cumprindo parcialmente as exigências do edital; AMP COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA, apresentou envelope nos termos do item 7.4.10 contendo tabelas das linhas Peugeot, Iveco e Fiat 

bem como usuário e senha para acesso ao respectivos catálogos de peças no site www.partslink24.com e 

https://reparador.fiat.com.br/novo_reparador.html. Acerca da linha Liugong, a licitante não apresentou quaisquer 

documentos e/ou declarações, cumprindo integralmente as exigências do edital cumprindo parcialmente as exigências do 

edital; A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, apresentou envelope nos termos do item 7.4.10 

contendo tabela da linha VW leve bem como usuário e senha para acesso ao respectivo catálogo de peças no site 

www.partslink24.com; cumprindo integralmente as exigências do edital; UNIR PEÇAS DIESEL, apresentou toda a 

documentação exigida no item 7.4.10 do edital em data anterior a esta sessão, a qual foi protocolada e inserida nos autos 

tendo cumprido as exigências cumprindo integralmente as exigências do edital. Registra-se que todos os usuários/senha 

fornecidos na sessão foram acessados imediatamente e projetado na própria sala da sessão para que todos aferissem, bem 

como todos os CD´s apresentados foram abertos e projetados para aferição de todos os licitantes. Da análise de toda a 

documentação, tabelas e catálogos apresentados, restou desclassificados os seguintes lotes/licitantes: TOTAL TRATORES 

DO BRASIL EIRELI foi desclassificada no lote/linha Renault tendo em vista a não apresentação de quaisquer justificativas 

em documentos sobre ausência de catálogo. Nesta sessão, o representante Sr. José Antônio Alves alegou apenas 

verbalmente, não existir catálogo de peças desta linha, não conseguindo demonstrar esta impossibilidade; HORIZONTE 

TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA, foi desclassificada no lote/linha Honda tendo em vista a não apresentação de 

quaisquer justificativas em documentos sobre ausência de catálogo; ANA PAULA TRATORES E PEÇAS AUTOMOTIVAS 

EIRELI, foi desclassificada no lote/linha Randon e Massey Ferguson tendo em vista a não apresentação de quaisquer 

justificativas em documentos sobre ausência de catálogo; AMP COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, foi desclassificada 

no lote/linha Liugong tendo em vista a não apresentação de quaisquer justificativas em documentos sobre ausência de 

catálogo. A todos será assegurado o direito à recurso sobre a decisão, nos termos da Lei. Para os itens/lotes/linhas/licitantes  

desclassificadas, poderão ser convocado (s) o (s) licitante (s) classificado (s) em segundo colocado, se houver. Pautando-

se pelo princípio da celeridade, as licitantes serão intimadas em razão de quaisquer decisões pelos e-mails supra fornecidos 

pelos próprios representantes na sessão de licitação. Em nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, 
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lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Aline Patrícia da Silveira Leal Pregoeira. 

Membros: Aureci Cristina de Faria Borges (ausente), Kellen Kariny e silva, Juliana Costa Khouri LICITANTES PRESENTES A R 

COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 42.814.517/0001-64. AMP COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 

CNPJ nº 41.909.672/0002-82. ANA PAULA TRATORES E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI CNPJ nº 29.616.062/0001-04. HORIZONTE 

TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA. CNPJ nº 37.602.170/0001-00. JÚLIO CÉSAR LEMOS – EPP CNPJ nº 38.671.194/0001-

20. MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI-ME CNPJ nº 04.526.944/0001-58. TOTAL TRATORES DO 

BRASIL EIRELI CNPJ nº 07.334.464/0001-83. UNIR PEÇAS DIESEL CNPJ nº 11.383.895/0001-07. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, 
às 12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio devidamente 
constituída pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria nº 095/2018, para o ato da sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
027/2018, cujo objeto a contratação de serviços técnicos profissionais de medicina do trabalho para atendimento da 
demanda do Município de Córrego Fundo/MG, conforme especificações contidas em edital e seus anexos. Mostrou 
interesse em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento, por meio da apresentação do 
envelope 01 (Credenciamento), no horário indicado, a seguinte pessoa jurídica: ERGOMEDI LTDA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ nº 01.031.082/0001-02, com sede administrativa à Rua Dr. Newton Pires, 163, Bairro Centro, em 
Formiga/MG, CEP: 35.570-000. Neste ato, representada por Luciane Cristina da Silva Cruz, pessoa física inscrita no 
CPF nº 060.460.686-90, residente e domiciliada à Rua Teodoro Rodrigues, nº 67, bairro Novo Horizonte, na cidade de 
Formiga/MG, CEP: 35570-000. Sendo os telefones da empresa (37) 3321-1667 / (37) 3321-4044 / (37) 9 9984-3124 e e-
mail: ergomedi@yahoo.com.br. A licitante não comprovou a qualidade de ME/EPP/MEI nesta fase, e, portanto, não 
usufruirá, dos benefícios da Lei Complementar 123/06 na fase de lances. Terminado o credenciamento foi recebido o 
envelope 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente à 
Proposta Comercial. Após análise verificou-se que a licitante ERGOMEDI LTDA atendeu a todas as exigências do edital. 
Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após esta etapa os lances apresentados foram conforme relatório 
denominado “Mapa de Apuração” composto de 03 (três) páginas anexas, que faz parte integrante desta ata. Em análise 
do último lance/preço apresentado e o termo de referência, constatou-se que o último lance apresentado na sessão para 
o item encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de 
preço definido para esta licitação, sendo a licitante: ERGOMEDI LTDA declarada previamente vencedora do certame. 
Em seguida passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e, após minuciosa análise da documentação, constatou-
se que a documentação apresentada pela licitante: ERGOMEDI LTDA estava em pleno acordo com o Edital, portanto, 
foi declarada habilitada. Ressalta-se que a autenticidade das certidões online foi conferida simultaneamente a realização 
da sessão. Visando cumprir a publicidade, cópia desta ata será publicada no quadro de avisos da Prefeitura, bem como 
será disponibilizada a todos que a solicitarem. Diante disto e, nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, considerando 
a renúncia expressa da licitante, sobre a intenção de recorrer da decisão, a Pregoeira delibera por adjudicar o objeto a 
esta licitante, de acordo com o relatório “Mapa de Apuração” anexo. Pautando-se pelo princípio da celeridade, o licitante 
será intimado de quaisquer decisões pelo telefone supra fornecido pelo próprio representante na sessão de licitação. Em 
nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada será 
assinada por quem de direito. Aline Patrícia da Silveira Leal Pregoeira. Membros: Aureci Cristina de Faria Borges , Kellen 
Kariny e silva, Juliana Costa Khouri. LICITANTE PRESENTE ERGOMEDI LTDA CNPJ: 01.031.082/0001-02 Luciane 
Cristina da Silva CruzCPF nº 060.460.686-90. 
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