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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 Ao dia 26 (vinte e seis) do mês de setembro 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 041/2018, que visa a aquisição de veículos para atendimento das Secretarias Municipais de Saúde (em 
atendimento à Proposta para aquisição de equipamentos/material permanente nº 12005.741000/1180-10 – Ministério da 
Saúde) e Políticas Sociais (CRAS) do Município de Córrego Fundo/MG, conforme Edital de convocação. Mostrou interesse 
em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento, por meio da apresentação do envelope 01 
(Credenciamento), no horário indicado, as seguintes empresas: CARVEL CARVALHO VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ: 19.515.519/0001-30, com sede administrativa à Avenida Brasil, nº 151, na cidade de Formiga/MG, CEP: 
35570-000. Neste ato, representada por José da Silva Rolindo, pessoa física inscrita no CPF: 868.684.896-68, residente e 
domiciliado à Rua Cerejeiras, nº 205, Bairro Geraldo Veloso, na cidade de Formiga/MG, CEP: 35570-000. Sendo o telefone 
da empresa: (37) 3329-6000 e e-mail: josesilva.vendas@carvelveiculos.com.br. PONTO ALTO MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 27.819.404-68, com sede administrativa à Rua Brasília, nº 360, 
Bairro Canaan, na cidade de Sete Lagoas/MG, CEP: 35.700-592. Neste ato, representada por Ivan Teixeira Nogueira, 
pessoa física inscrita no CPF: 559.134.826-20, residente e domiciliado à Rua Tibúrcio R. Braga, nº 93, na cidade de Sete 
Lagoas/MG. Sendo o telefone da empresa (31) 2107-6606 e e-mail: edilson@paautomoveis.com.br. Registra-se que a 
empresa EFICAZ VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 08.652.934/0001-10, com sede administrativa à 
Avenida Amazonas, nº 7.700A, Bairro Gameleira, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.510-000. Neste ato, 
representada por Reinaldo Moacir de Almeida, pessoa física inscrita no CPF: 084.316.588-00, residente e domiciliado à Rua 
Gameleira, nº 56, Bairro Cidade Jardim, na cidade de Caeté/MG. Sendo o telefone da empresa: (31) 3651-3660 / 9 9454-
1965 e e-mail: aliança.reinaldo@gmail.com, enviou documentos para credenciamento, proposta comercial e habilitação por 
correspondência. Registra-se que a licitante PONTO ALTO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI comprovou a qualidade 
de ME/MEI/EPP nesta fase, e, portanto, usufruirá dos benefícios da Lei Complementar 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 à Proposta Comercial. Após análise, verificou-se que as licitantes PONTO ALTO MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS EIRELI e EFICAZ VEÍCULOS LTDA atenderam às exigências estipuladas no edital. Observa-se, porém, 
que a licitante CARVEL CARVALHO VEÍCULOS LTDA não apresentou a declaração de que nos preços propostos estão 
inclusos todos os tributos, custos e despesas, encargos e incidências, conforme exigência do edital, no item 5.3.8, bem 
como a especificação do prazo de entrega em desacordo com o exigido no item 16.26 do edital, 4.1.1 e 14.2.1 do Termo de 
Referência, que integra o instrumento convocatório. Além disso propôs pagamento à vista, enquanto que no item 12.1 do 
Termo de Referência consta que “O (s) pagamento (s) será efetivado, após a entrega e o recebimento definitivo do (s) 
equipamento (s) após a verificação das conformidades do objeto, à vista em até 15 (quinze) dias úteis, de acordo com a (s) 
Ordem (s) de Fornecimento (s) ficando condicionado ao recebimento definitivo, à comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista e imposições das Propostas para aquisição de equipamentos/material permanente e nº 12005.741000/1180-10 
– Ministério da Saúde.”. Dessa forma, portanto, a licitante CARVEL CARVALHO VEÍCULOS LTDA foi desclassificada para 
participar do certame. Ato contínuo, iniciou-se a etapa de cadastramento das propostas e, posteriormente, a etapa de lances 
verbais. Encerrada a fase de lances verbais, verificou-se que as licitantes PONTO ALTO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI e EFICAZ VEÍCULOS LTDA foram declaradas vencedora prévias, conforme descrição no relatório denominado 
“Mapa de Apuração”, composto de 04 (quatro) páginas anexas, que integram a presente ata. Em análise ao último 
lance/preço apresentado e o termo de referência, constatou-se que o último lance apresentado na sessão, para cada item, 
encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preço, 
atendendo ao exigido para o certame. Em seguida, passou-se à abertura dos envelopes 03 (habilitação) e, após minuciosa 
análise da documentação, constatou-se que os documentos apresentados pelas licitantes PONTO ALTO MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI e EFICAZ VEÍCULOS LTDA estavam em pleno acordo com o Edital, e, portanto, foram declaradas 
habilitadas. Observa-se que a autenticidade das certidões digitais será conferida imediatamente após à sessão. Diante disto 
e, nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, considerando a renúncia expressa das licitantes sobre a intenção de recorrer 
da decisão, a Pregoeira delibera por adjudicar o objeto às licitantes vencedoras como expresso nesta ata, de acordo com o 
relatório “Mapa de Apuração” anexo. Pautando-se pelo princípio da celeridade, as licitantes serão intimadas de quaisquer 
decisões pelos telefones supra fornecidos pelos próprios representantes 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 Aureci Cristina de Faria Borges Membro Kellen Kariny e Silva Membro 
Juliana Costa Khouri Membro LICITANTES PRESENTE CARVEL CARVALHO VEÍCULOS LTDA CNPJ: 19.515.519/0001-
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30 José da Silva Rolindo CPF: 868.684.896-68 PONTO ALTO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 27.819.404-
68 Ivan Teixeira Nogueira CPF: 559.134.826-20 EFICAZ VEÍCULOS LTDA CNPJ: 08.652.934/0001-10 Reinaldo Moacir de 
Almeida CPF: 084.316.588-00 
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__________________________________________________________________________________________________ 

COMPRAS E LICITAÇÕES 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará Processo Licitatório Nº 0113/2018, Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 
010/2018, TIPO: menor preço por item. OBJETO: aquisição de reagentes e equipamentos para tratamento e realização de 
análise de água físico-química e bacteriológica no laboratório do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. A abertura 
da sessão será às 12:30 hs do dia 18/10/2018. LOCAL: Praça Vigário João Ivo, 62, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor 
de licitações. O Edital e seus anexos poderão ser solicitados através do e-mail pregoessaaecf@gmail.com ou pelo site 
www.saaecorregofundo.com.br. Demais informações por escrito através do e-mail: pregoessaaecf@gmail.com ou por 
telefone pelo 037-3322-9612, dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, Sebastião ou Luis Henrique. 
__________________________________________________________________________________________________ 
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