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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
PROCESSO LICITATORIO N' :1 512022.

PREGÃO PRESENCIAL N": í 212022.

Ao 05 (cinco) dia do mês de abril de 2022, às 09h00, na Sala da Comissão Permanente de

Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, situada na Rua Frei lnocêncio, 236 -
Centro - São Félix de Minas/MG, foi instalada a sessão de julgamento da licitação em

epígrafe, cujo objeto é o Registro de Preço para futura contratação de empresa prestadora de

serviços de lavagem, borracharia, troca de óleo e lubrificação de veículos e máquinas no
município de São Félix de Minas/MG. Nesta sessão, fizeram-se presentes o Pregoeiro Oficial
Sr. Fernando Paulino Rosa, Sr. Edson Amaro da Cruz - Presidente da CPL e a Srta. Laiza
Júnia Vaz Secretaria da CPL, designados pelo Decreto Municipal No: 09, de 31 de março de
2022. Como licitantes, compareceram as empresas: Marcos Pegoretti 06258804632, CNP.i;
40.120.951/OOO1-19, representada pelo seu proprietario Sr. Marcos Pegoretti, portador d';
CPF: 062.588.046-32 e RG: MG-11223262 SSP/MG, e a empresa Jurandir de Paulo
Rodrigues 33465070682. CNPJ; 40.119.573/0001-53 representada pelo seu proprietario Sr.

Jurandir de Paulo Rodrigues, portador do CPF: 334.650.706-82 e RG: MG-3618848 SSP/MG.
O Pregoeiro abriu a sessão pública dando início à fase de credenciamento, recebendo os
envelopes de habilitação e propostas, documentos pessoais dos representantes, certificado
da condição de microempreendedor individual, CNPJ, declaração de inexistência de fato
superveniente e de cumprimento dos requisitos de habilitação. Os envelopes foram
protocolados e os documentos apresentados foram autenticados pelo Pregoeiro. Em seguida,
o Pregoeiro passou os documentos dos credenciamentos para os membros da CPL/Equipe
de Apoio e licitantes assinarem. Encerrada a fase de credenciamento, os envelopes das
propostas foram abertos, sendo as mesmas rubricadas por todos os presentes e lançadas no
sistema informatizado deste município, após a aceitabilidade das propostas pelo Pregoeiro,
iniciou-se a etapa competitiva de lances, através de negociação direta entre Pregoeiro e os
licitantes, buscando reduzir os preços propostos. Encerrada as negociações, foi constatado
que a empresa Marcos Pegoretti 06258804632, Íoijugada vencedora dos itens; 1, 2, 3. 6. 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 24 e 30 no valor total de R$ 165.020,00 (cento e sesseniíi
e cinco mil vinte reais), e a empresa Jurandir de Paulo Rodrigues 33465070682, l'úi

vencedora dos itens; 4, 5, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 32 no valor total de
R$ 180.505,00 (cento e oitenta mil quinhentos e cinco reais), conforme mapa de apuração em
anexo. Ato contínuo, o Pregoeiro abriu os envelopes de habilitações, sendo constatado que à
empresas, atenderam todas as exigências editálicias, e foram declaradas vencedoras do
certame. O Pregoeiro Oficial deu início à motivação de recurso ao participante, conforme reza
o lnciso Xvlll do artigo 40 da Lei Federal 10.52012002. O licitante não manifestou
descontentamento com o certame. 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 da Comissão Permanente de Licitações e licitante presente.
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