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ATA DE JULGAMENTO

PRocESSo LIcITAToRIO N":5412021 - PREGÃO PRESENCIAL N": 49/2021

Aos 0g (nove) dias do mês de dezembro de 2021, às 09h00, na Sala da Comissão
permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG, situada na

Rua Frei lnocêncio, ígA - Centro - São Felix de Minas /MG, foi instalada a sessão de

habilitação e julgamento da licitação, cujo objeto é o registro de preço para futura

contratáção dé tõrnecedor objetivando a locação de escavadeira hidráulica e caminhão

basculaáte tipo caçamba para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de

Obras e Transportós, incluídas despesas de transporte das máquinas, abastecimento,

lubrificação diária, operador e manutenção de serviços mecânicos de qualquer natureza.

Nesta séssão, fizeram-se presentes o Pregoeiro Oficial Sr. Fernando Paulino Rosa, Sr.

Edson Amaro da Cruz- Secretário da CPL e a SÉ. Laiza Júnia Vaz- [\Iembro da CPL,

designados pelo Decreto Municipal No: 35, de 14 de junho de 2021. Como licitante,

compareceu a saber a empresa: Apgau Souza Borborema ME, CNPJ

20.489.991t0001-25, representada por seu representante legal Sr. Apgau Souza

Borborema, portador do CPF 12.041.427 e RG MG-12.041.427 SSP/MG. O Pregoeiro

abriu a sessáo pública dando início à fase de Credenciamento, recebendo os envelopes

de habilitação e proposta, documento pessoal do representante, contrato social,

declaração 
-de 

inexistência de fato superveniente e de cumprimento dos requisitos de

habilitação e declaração microempresa. Os envelopes foram protocolados e os

documéntos apresentados foram autenticados pelo Pregoeiro. Em seguida, o Pregoeiro
passou os documentos do credenciamento para os membros da CPL/Equipe de Apoio e

iicitante assinarem. Encerrada a fase de credenciamento, o envelope de proposta foi

aberto, sendo a mesma rubricada por todos os presentes e lançada no sistema

informatizado deste município, após a aceitabilidade da proposta pelo Pregoeiro, iniciou-

se a etapa competitiva de lances, através de negociação direta entre Pregoeiro e
licitante, buscando reduzir o preço proposto, conforme mapa de apuração em anexo'

Encerrada a negociação, o Pregoeiro abriu o envelope de habilitação, sendo constatado
que a empresJApgau Souza Borborema - N/E, apresentou a Certidão de Prova de

Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa

da Únião e Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais) vencida na

data 27t1112021. Enquadrada a licitante como Microempresa, conforme declaração

apresentação, foi concedido o benefício previsto no art. 43, §1o da LC 12312006, devendo
a empresa sanar a restrição acima mencionada, no pruzo de cinco dias úteis a partir da
presente data, finalizando, portanto, em 1611212021. Os demais documentos estão de

acordo com as exigências editálicias. A continuidade do certame se dará após entrega

da CND Federal. FERNANDO PAULINO ROSA - Pregoeiro Oficial determinou a

lavratura da presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, equipe

de apoio, membros Permanente de LicitaçÕes e licitante presente

FER
Pregoeiro da CPL ecretário da CPL

Licitante Presente:

Apga uza Borborema - ME - Apgau Souza Borborema
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Membro da CPL
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLX DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS. BRASIL
RUA FREI INOCENCIO,236. CENTRO . SÃO FELIX DE MINAS - MG . CEP:

35275-000 CNPJ: 01.613.1211000í-7í TEL: 33 3246-9066

VENCEDORES DE PREÇOS CONSOLIDADO
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Pregão Presencial No 00004912021 -0911212021 - Processo No 000054/202í

Valor TotalMarca Unidade Quantidade UnitárioLote Código Especificação

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

Item

0000í 00001 00001224

00002 00002 00001225

00003 00003 00001224

APGAU SOUSA BORBOREMA

20.489.991/0001-25

FAZENDA DAS REPRESAS, S/N - ZONA RURAL - NOVA MODICA - MG - CEP: 351 1300C

3335831343 luismarfaria@yahoo.com.br

000\ c0004 00019795

-

LOCAÇÃO D|ARIA DE CAMTNHÃO BASCULANTE TIPO
CAÇAMBA
locação diária de caminhão basculante tipo caçamba com
capacidade mÍnima de í4m2 ano de fabricação modelo
mínimo de 200912010, incluindo despesas com motorista,
combustível, manutençáo deslocamento, estadia e refeiçáo.

SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA DE ESCAVADEIRA
HIDRAULICA
serviços por hora trabalhada de escavadeira hidráulica
sobre esteiras, potência mínima no volanle do motor de
100hp, torque de giro mínimo de 40 knim, incluindo
despesas com operador de máquina, combustível,
manutenção deslocamento, estadia e refeição por conta de
contratada.

LOCAÇÃO DIARIA DE CAMINHÂO BASCULANTE TIPO
CAÇAMBA
cota reserva 25olo, exclusiva para microempresa ou
empresa de pequeno porte
(art. 48, iii da lc í23i2006)"
locaçáo diária de caminhão basculante tipo caÇamba com
capacidade mínima de 14m2 ano de fabricaçâo modelo
mÍnimo de 2009/2010, incluindo despesas com motorista,
combustível, manutençáo deslocamento, estadia e refeiçáo.

SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA DE ESCAVADEIRA
HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA MÍNIMA NO
VOLANTE DO
cota reserva 25%, exclusiva para microempresa ou
empresa de pequeno porte
(art. 48, iii da lc í2312006)"
serviços por hora trabalhada de escavadeira hidráulica
sobre esteiras, potência mínima no volante do motor de
í00hp, torque de giro mínimo de 40 kn/m, incluindo
despesas com operador de máquina, combustível,
manutençâo deslocamento, estadia e reÍeição por conta de
contratada.

DR 225,00 933,000 209.925,00

HS 1.125,00 250,000 281.250,00

DR 75,00 933,000 69.975,00

HS 375,00 250,000 93.750,00

Total do Fornecedor: 654.900,00

Total Geral: 654.900,00

Emitido Por: FERNANDO PAULINO ROSA
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