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ES TADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE JAPARAIBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA DE JULGAMENTO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 315/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2017 REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2017

Às nove 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 pneus,
protetores e câmaras de ar, 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: PNEUPAM LTDA., inscrita no CNPJ
sob o nº 17.962.168/0001-80, NÃO representada, 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; MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI EPP,
inscrita no CNPJ sob o nº 26.192.837/0001-73, representada pelo
senhor Sidney Rodrigues, inscrito no CPF nº 924.181.986-34,
documento de identidade 12.590 M T 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. A
Pregoeira lembrou que todos os itens devem ser entregues de acordo
com a descrição e prazo de garantia conforme o edital, item 7.1. 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, procedeuse à abertura do(s) envelope(s) contendo a documentação da(s)
empresa(s) classificada(s): MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI
EPP, PNEUPAM LTDA e S ILVA & LOPES COMÉRCIO DE
PEÇAS LTDA.
Ato contínuo a Pregoiera adjudicou as empresas vencedoras:
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI EPP com o valor global de
R$ 255.258,00 ( duzentos e cinquenta e cinco mil duzentos e cinquenta
e oito reais), PNEUPAM LTDA com o valor global de R$ 8.947,46 (
oito mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e
S ILVA & LOPES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.com o valor
global de R$46.744,50 (quarenta e seis mil setecentos e quarenta e
quatro 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 favorável, 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. A empresa
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI EPP, solicitou ser
informada quanto a data de entrega dos produtos vencedores da
empresa S ILVA & LOPES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, para
conferência da data de fabricação que deve ser igual ou inferior a 06
(seis) meses, conforme solicitado no termo de referência do edital, e
devem ter certificado de garantia de fabrica conforme o item 8.1 do
termo de referência do presente edital.
Por fim, lavrou-se a presente Ata, que lida e achada conforme, vai
assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e representante(s) presente(s)
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e publicada nos locais de costume.
DEJAINE APARECIDA LOPES SILVA
Pregoeira.
ROSILENE APARECIDA FERNANDES
Equipe de Apoio
LIDIANE CONCEIÇÃO PAULA RABELO SILVA
Equipe de Apoio
JOÃO ANTÔNIO FERREIRA
Equipe de Apoio.
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI EPP
SILVA & LOPES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
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