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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 000080/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 000050/2021 

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS USADOS/ SEMINOVOS PARA USO DO 

SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PERDIGÃO MG. 

Às 08:30 do dia 24 de setembro de 2021, no Departamento de Pregão desta Prefeitura, reuniram-se os 

membros da Comissão designada pela Portaria nº: 019/2021, composta pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe 

de apoio, para julgamento do processo em epígrafe, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE VEICULOS 

USADOS/ SEMINOVOS PARA USO DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PERDIGÃO MG, 

conforme discriminado em edital. Aberta a sessão, compareceu o representante da empresa 

LEANDRO MARCELO AQUINO CABRAL e o mesmo encontra-se credenciado para ofertar lances 

verbais. Dando início à sessão o(a) Pregoeiro(a) recebeu os envelopes proposta e documentação de 

habilitação e procedeu a abertura dos envelopes contendo as propostas de preço. Em seguida foi 

analisada a adequação das mesmas às exigências do edital. Verificada a sua conformidade realizou-

se o cadastramento no sistema. Logo após iniciou-se os lances na ordem classificatória do maior preço 

sucessivamente, logrando-se vencedora a seguinte empresa, conforme deliberado pelo(a) 

Pregoeiro(a): 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNID. VALOR 
DO ITEM 

VALOR 
TOTAL 

LEANDRO MARCELO AQUINO CABRAL 

0001 CAMINHONETE PICAPE (USADA), 
MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.4, 8 
VALVULAS, ANO 2017 EM 
DIANTE, 2 PORTAS, 2 OCUP 

FIAT/STRADA HD 
WK CC E / 
QPK2D29 

1 UN 59.900,00 59.900,00 

TOTAL DO FORNECEDOR: 59.900,00 

TOTAL GERAL: 59.900,00 

 

Ocorrências:  

O critério para a classificação das propostas foi o de Menor Preço - Item, que estão registrados no 

mapa de apuração de lances em anexo. 

Concluída a fase da proposta procedeu-se a abertura da documentação de habilitação da licitante 

vencedora para análise e verificação, onde foi constatado que a sua Certidão de Débitos Tributários 

Estaduais está Positiva, abrindo assim o prazo de 5 (cinco) dias para que o mesmo regularize a 

situação, pois a empresa se trata de uma Micro Empresa e tem esse direito assegurado pela Lei nº: 

123/06. 

No dia 17 de setembro de 2021 foi realizada uma vistoria e preenchido uma ficha de inspeção pelos 

membros da Comissão de Avaliação, onde foi constatado que o veículo apresentado se encontra com 

pneus dianteiros em desconformidade com o exigido e ainda que o veículo precisa trocar cabos e 

velas. Diante do exposto, abre-se um prazo máximo de 8 (oito) dias para que a empresa regularize a 

situação e seja marcada uma nova vistoria para que só assim após a regularização dos itens em 

desconformidade e também da Certidão já citada anteriormente, possamos dar continuidade os 

trâmites processuais. 
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos 

acontecimentos, que após lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. 

Perdigão/MG, 24 de setembro de 2021. 

 

 

LUZIANA CORDEIRO DE MELO 
PREGOEIRA OFICIAL 

 
 

 
 

MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 

LÍLIA APARECIDA DE SOUZA  
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 

JULIO DIMAS TAVARES DE SOUZA 
EQUIPE DE APOIO 

 

 

FORNECEDORES:  

LEANDRO MARCELO AQUINO CABRAL 

 


