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ATA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N': í
pnecÃo PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PREÇOS N": 1

Aos27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2021, às 09h30min, na Sala da Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de [\Iinas, situada na Rua Frei lnocêncio, n"236,
Centro, nesta cidade, foi instalada a sessão de julgamento das propostas do processo de licitação
em epígrafe, na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é registro de preço para futura
contratação de fornecedor objetivando a locação de caminhão basculante e escavadeira hidráulica
para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, incluídas
despesas de transporte das máquinas, abastecimento, lubrificação diária, operador e manutenção
de serviços mecânicos de qualquer natureza. Nesta sessão, fizeram-se presentes a Pregoeira
Oficial e Secretária da CPL Srta. Ana Flávia dos Santos soares, membro da equipe de apoio e
CPL, Sr. AntÔnio Fernando de [Miranda, Sr. Wilson Ferraz Leonardo- Presidente da CPL,
nomeados pelo Decreto Municipal no 05 de 12 de janeiro de 2021. Como licitantes, compareceram
as empresas: G Dias Goulart - CNPJ. 28.684.515/0001-77, representada pelo seu administrador
Sr. Guilherme Dias Goulart e Terraplanagem Neiva e Amorim Ltda - CNPJ: 35.348781/OOO1-94,
representada pelo seu administrador Sr. Clenilton Brum de Amorim. A Pregoeira abriu a sessão
pública, dando início à fase de Credenciamento, recebendo dos administradores das empresas:
cÓpias dos documentos pessoais; Contratos sociais, declarações de inexistência de fato
superveniente e de cumprimento dos requisitos de habilitação e certidões simplificadas da Junta
Comercial. Os envelopes de habilitação e propostas foram protocolados e alguns documentos
apresentados foram autenticados pela Pregoeira. Em seguida, a Pregoeira passou os documentos
do credenciamento para os membros da Equipe de Apoio, CPL e licitantes assinarem. Encerrada
a fase de credenciamento, os envelopes das propostas foram abertos, sendo as mesmas
rubricadas por todos os presentes e lançada no sistema informatizado deste município paru a
etapa competitiva de lances. lniciou-se a etapa de competitiva de lances entre os licitantes e ao
final, a Pregoeira propôs negociação direta com os licitantes de melhores preços buscando obter
mais descontos, conforme Planilha "VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES", anexa. Apos a etapa
de lances, a Pregoeira procedeu à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação
do licitante, sendo constatado que a.empresa Terraplanagem Neiva e Amorim - Ltda apresentou
a CND da Receita Federal vencida. A empresa foi concedido o prazo de 0S (cinco) dias úteis para
apresentação da regularidade fiscal, nos termos do art. 48, I da LC 123t2006. Todos os
documentos foram vistados pelos licitantes, Pregoeira, demais membros da CPL e da equipe de
apoio. ANA FLÁV|A DoS SANTOS SOARE§ - Pregoeira Oficial, comunicou a todos que
aguardará até o dia 0410512021 para a entrega da Certidão Negativa da Receita Federal da
empresa Terraplanagem Neiva e Amorim - Ltda, e que a adjudicação ocorrerá a pos esta data.
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Estado de Minas Gerais

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial No 000012/202'l - 2710412021 - Processo No 000013/2021
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Vencedor

CNPJ

Endereço

item

LOCAÇÃO DrÂRtA DE CAMTNHÃO BASCULANTE TtpO
00001 00001 oooo1223 oAÇAMBA coM CAPACTDADE MíN|MA DÉ 14M2ANO DE

FABRICAÇAO M

TERRAPLANAGEM NEIVA E AMORIM LTDA

35.348.781t0001-94

CORREGO SUMIDOURO, S/N - ZONA RURAL - ITABIRINHA - MG - CEP: 35275000

3399414910 sertecontabilidade@hotmail.comContato

o00E 00002 0000'1225

00003 00003 00001224

00004 00004 00001225

SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA DE ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA
sobre esteiras, potência mínima no volante do motor de
100hp, torque de giro mÍnimo de 40 kn/m, com fornecimento
de operador, combustível, manutençáo deslocamento,
estadia e refeição por conta de contratada.

LOCAÇÃO DtÁRtA DE CAMTNHÃO BASCULANTE TtpO
CAÇAMBA
com capacidade mínima de 14m2 ano de fabricaçáo modelo
mínimo de 2009/2010.

cota reservada 25%, exclusiva para microoempresa ou
empresa de pequeno porte (art.48, iii da lc 123/2006)

SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA DE ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA
sobre esteiras, potência mínima no volante do motor de
100hp, torque de giro mínimo de 40 knim, com fornecimento
de operador, combustível, manutençáo deslocamento,
estadia e refeição por conta de contratada.

cota reservada 25%, exclusiva para microoempresa ou
empresa de pequeno porte (art.48, iii da lc 12312006)

DR 225,00 195,000 43 875,00

HS 900,00 178,000'160.200,00

DR 75,00 195,000 14.625,00

HS 300,00 í 78,000 53.400,00

Total do Fornecedor: 272.100,00

Total Geral: 272.100,00

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

N1l m
Emitido Por: FERNANDO PAULINO ROSA
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