PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA
ESTADO DE MINAS GERAIS
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL
Processo: n° 34/2019 - Pregão Presencial: n° 19/2019
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresas
especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e
corretiva nos veículos leves da frota do Município, com fornecimento de peças de
reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade
da peça de produção original/genuína(ABNT NBR 15296),conforme termo de
referência do edital.
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 13:00
horas na Prefeitura Municipal de Aiuruoca - MG, reuniram-se o Pregoeiro Sr.
Wesley Maciel de Souza e equipe de apoio, designados pela portaria n° 75/2019,
para dar início ao certame em epígrafe. A sessão foi declarada aberta pelo
Pregoeiro, que em voz audível, descreveu sucintamente os procedimentos a serem
obedecidos, bem como alertou os presentes da responsabilidade ao participarem
do Pregão e comunicou a todos os presentes que não houve impugnação ao edital
nem pedido de esclarecimento.
CREDENCIAMENTO
Iniciando-se os trabalhos, o Pregoeiro verificou que compareceu para o certame
apenas uma empresa. Ato contínuo procedeu-se ao credenciamento e ao
recebimento dos Envelopes A – Proposta Comercial e Envelopes B – Habilitação.
Apresentaram-se para o credenciamento objetivando a participação no
procedimento, a empresa:
EMPRESA

CNPJ

Sergio Albarez Arantes - ME

REPRESENTANTE LEGAL

11.960.870/0001-29 Sergio Albarez Arantes

Credenciado as empresas o Pregoeiro declarou encerrado o prazo para
credenciamento e para recebimento de envelopes às 13:15 horas, sendo assim,
foi devidamente credenciado as empresas presentes e seus representantes legais.
REGISTRO DE PREGÃO
Logo após credenciamento, o Pregoeiro solicitou ao(s) interessado(s) ou de seu(s)
representante(s) legal(is), a apresentação de declaração dando ciência de pleno
cumprimento dos requisitos de habilitação e a declaração de micro-empresa,
sendo assim os representantes apresentaram as declarações que cumpre com
os requisitos de habilitação e a Declaração de ME.
De imediato procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas
comerciais, que foram rubricadas pela equipe de apoio, proponentes e pelo
Pregoeiro que proclamou o seu valor e em conjunto com a equipe de apoio,
verificou a conformidade destas com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório e as declararam classificadas para o certame. Ato contínuo, o
Pregoeiro convidou o(s) representante(s) da(s) Empresa(s) classificada(s), para a
etapa de lances, dando início às negociações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA DE LANCES
PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2019
Sergio
RODADAS MO
%
VT
Desc.
Vlr. Prop. 40,00
30 580,00
O Pregoeiro tentou negociar uma melhor proposta não obtendo êxito, desta forma
declarou a empresa Sergio Albarez Arantes – ME vencedora do lote.
Encerrado as etapas de lances e as negociações, a empresa Sergio Albarez
Arantes-ME, obteve o lote a seu favor, conforme o(s) valor(es) constante(s) na
Planilha de Lances e Negociação. Desta forma o Pregoeiro passou para a fase de
habilitação.
HABILITAÇÃO
Em seguida, foram abertos os envelopes B, contendo a documentação de
habilitação da(s) empresa(s) vencedora(s), sendo rubricada e numerada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio e verificada a autenticidade das informações via
Internet, apresentada(s) e colocada(s) à disposição da(s) licitante(s) para exame e
rubrica. O Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, analisou a documentação
da(s) proponente(s) vencedora(s) e estando esta(s) em conformidade com o exigido
no instrumento convocatório, declarou a empresa Sergio Albarez Arantes-ME
habilitada.
Em seguida foi aberta a palavra aos presentes para intenção de recurso, e se
havia alguma manifestação contrária, sendo que os mesmos responderam
negativamente.
Não havendo objeções e intensão de recursos o Pregoeiro ADJUDICOU o(s) lote(s)
a(s) empresa(s) vencedora(s) de acordo com o julgamento.
Ato contínuo, o Pregoeiro solicitou que esta Ata fosse publicada no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Aiuruoca, cientificando todos os interessados.
Á presente Ata é o fiel registro da sessão pública do Pregão na forma presencial
n° 19/2019, que depois de lida e achada conforme é assinada pelo Pregoeiro,
equipe de apoio e proponente.
Aiuruoca, 26 de agosto de 2019.

Wesley Maciel de Souza
Pregoeiro
Andrea Aparecida Diniz
Equipe de Apoio

Rita de Cássia Lopes Siqueira
Equipe de Apoio
Sergio Albarez Arantes
Sergio Albarez Arantes-ME

______________________________________________________________________
Rua Felipe Senador nº 263 Telef.: (35) 3344-1841 – licitacao@aiuruoca.mg.gov.br

