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ES TADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE JAPARAIBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA DE JULGAMENTO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 316/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2017 REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2017

Às quatorze horas, do dia vinte e dois de novembro de dois mil e
dezessete, na sala de Licitações da Secretaria M unicipal de
Administração, reuniu-se a Pregoeira e equipe de apoio nomeada pela
Portaria nº 083/2017 de 10 de outubro de 2017, para dar início a
Licitação, cujo objeto é o Registro de Preços para para futura e
eventual contratação de empresa, para fornecimento de óleos
lubrificantes, graxas e aditivos, para manutenção da frota de diversas
secretarias do município de Japaraíba, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme especificações detalhadas do objeto no anexo I termo de referência do presente edital. Compareceram para o
credenciamento as empresas: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI
- EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.661.146/0001-92, representada
pelo senhor Rhuan Francisco Oliveira Silva, inscrito no CPF nº
109.287.976-51, documento de identidade M -12.954.729 SSP/M G,
S ILVA & LOPES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA., inscrito no
CNPJ sob o nº 13.060.341/0001-02, representado pelo senhor José
Ribeiro da Silva, inscrito no CPF nº 752.304.536-72, documento de
identidade M - 6.233.248 SSP/M G; A.R COMERCIO DE PEÇAS
PRODUTOS E S ERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
42.814.517/0001-64, representada pelo senhor M auro Ferreira Porto,
inscrito no CPF nº 558.370.186-20 , documento de identidade M G3.240.957 SSP/M G. Em seguida foram entregues os envelopes
contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação estabelecidos
no edital, respectivamente. Após análise das credenciais e das
declarações de cumprimento dos requisitos de habilitação, constatou-se
que a documentação de credenciamento estava em perfeita ordem. A
Pregoeira solicitou aos presentes que conferissem a inviolabilidade dos
envelopes e rubricassem os fechos dos mesmos, passando para a
abertura dos envelopes Propostas. Ato contínuo, a Pregoeira iniciou
negociação com o(s) representante(s) para obtenção de proposta mais
vantajosa para a Administração. Assim, havendo progresso na
negociação e considerando que o(s) preço(s) proposto(s) alinha(m)-se
ao(s) praticado(s) no mercado, a Pregoeira julgou a(s) proposta(s)
aceitável(is) conforme histórico do pregão em anexo, valor(es) este(s)
obtido(s) a partir do(s) preço(s) constante(s) da(s) proposta(s) após a
fase de lances. Encerrada esta fase, procedeu-se à abertura do(s)
envelope(s) contendo a documentação da(s) empresa(s) classificada(s):
AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP, S ILVA & LOPES
COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. e A.R COMERCIO DE PEÇAS
PRODUTOS E S ERVIÇOS LTDA. Ato contínuo a Pregoiera
adjudicou as empresas vencedoras: AMP MECÂNICA DE AUTOS
EIRELI - EPP, com o valor global de R$15.680,21 ( quinze mil
seiscentos e oitenta reais e vinte um centavos ), A.R COMERCIO DE
PEÇAS PRODUTOS E S ERVIÇOS LTDA. com o valor global de
R$ 5.910,64 ( cinco mil novecentos e dez e sessenta e quatro centavos)
e S ILVA & LOPES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.com o valor
global de R$16.823,50 (dezesseis mil oitocentos e vinte três reais e
cinquenta centavos). Analisada a documentação da(s) proponente(s)
constatou-se que está(ao) em consonância com o Edital, tendo sido
declarada(s) habilitada(s). Não havendo interesse em recorrer da
decisão que lhe(s) foram favoráveis, a Pregoeira adjudicou o objeto do
certame à(s) empresa(s) relacionada(s) acima. Depois de analisados,
rubricados e conferidos os documentos da(s) proponente(s),
constatou-se que está(ão) apta(s) a contratar(em) com o Poder Público
pois atende(m) os requisitos do Edital. As empresas presentes,
solicitaram cópia dos orçamentos constantes no processo. Por fim,
lavrou-se a presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e representante(s) presente(s) e publicada
nos locais de costume.
DEJAINE APARECIDA LOPES SILVA
Pregoeira.
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/materia/DD9583BB
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ROSILENE APARECIDA FERNANDES
Equipe de Apoio
LIDIANE CONCEIÇÃO PAULA RABELO SILVA
Equipe de Apoio
JOÃO ANTÔNIO FERREIRA
Equipe de Apoio.
AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP
SILVA & LOPES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
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