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ATA DA COMISSÃO DE APOIO E PREGOEIRO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

PREÇOS E HABILITAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/ 2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020. 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2020, às 09h00 (nove horas), reuniu-se o pregoeiro 

Municipal e a comissão de apoio do Município de Pedras de Maria da Cruz, nomeados pela Portaria 

nº 005/2020, com o objetivo de julgar as Propostas de Preços da Licitação modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 019/2020, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual contratação de 

empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva, incluindo 

fornecimento de peças, componentes e acessórios automotivos novos, originais ou genuínos para 

os veículos leves e pesados além de maquinas pesadas, conforme especificações constantes no 

Edital.  

Aberta à sessão, o pregoeiro verificou a presença dos seguintes licitantes:  

AUTO PEÇAS E MECANICA SÃO LUCAS –ME, representada pelo Sr. Osvaldo Barboza de Souza 

e FORT DIESEL EIRELI LTDA, representada pelo Sr. Ronye Caldeiras Ruas, CENTER CAR 

MIRABELA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA representada pelo Sr. Welysson Patrik Soares, CRV – 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE VEICULOS LTDA representada pelo Sr. Makson Marlon Alves 

Medeiros, TRATORFIL LTDA EPP, representada pelo Sr. Alex Fabiano Alves André e a Empresa 

individual, VALDIRENE APARECIDA ALVES DE JESUS LTDA, representada pelo Sr. João 

Francisco Dias Barbosa.                                                    

Todas as empresas declararam ser micro empresa ou empresa de pequeno porte e apresentaram 
documentação comprobatória exigida no edital na fase de credenciamento. 

Feito o credenciamento, passou à fase de recebimento de envelopes. Aberto os envelopes de 

proposta, constatou-se que as propostas foram apresentadas em conformidade com o edital sendo 

declaradas classificadas, passando a fase de lances, cujo mapa de apuração consta como anexo 

único sendo parte integrante da presente ata.  

Encerrada a fase de lances passou-se à abertura dos envelopes de habilitação das empresas 

vencedoras. Aberto os envelopes procedeu-se a rubrica pelos presentes em todos os documentos. 

Analisada a documentação, constatou-se que as empresas vencedoras apresentaram a 

documentação de acordo com o edital e foram HABILITADAS. 

Consultado sobre a intenção de interpor recurso, o representante da empresa AUTO PEÇAS E 

MECANICA SÃO LUCAS –ME demostrou interesse, o mesmo alega que os preços apresentados 

pelos licitantes com valor superior a 50% ao termo de referência, caracteriza a proposta inexequível 

conforme art. 48. Inciso II da lei federal 8.666. O mesmo alega ainda a exigência no subitem 11.9 

do edital. Para a assinatura da ata de registro de preços é necessário que a licitante vencedora 

tenha, oficina mecânica devidamente estruturada e legalizada e que atendam às exigências deste 

Edital para a prestação do serviço, a uma distância viária de no máximo 50 km da sede deste 

município. O representante da empresa FORT DIESEL EIRELI também demostrou interesse, o 

mesmo alega que conforme o subitem 15.5.4 o fornecimento de peças não pode ser subcontratado. 

Alega ainda a exigência no subitem 11.9 do edital. Para a assinatura da ata de registro de preços é 

necessário que a licitante vencedora tenha, oficina mecânica devidamente estruturada e legalizada 

e que atendam às exigências deste Edital para a prestação do serviço, a uma distância viária de no 

máximo 50 km da sede deste município. 
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Nada mais havendo a relatar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida, será assinada pelo 

Pregoeiro, comissão de apoio e licitantes presentes. 

 
 
Wesley Rabelo Durães                  Arlene Souza Barboza                Rafael Barcelos Silva                  
Pregoeiro Oficial          Equipe de Apoio                                    Equipe de Apoio                         
   
                                                                                                                                                             
Joelma Martins Costa 
Equipe de Apoio  
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