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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 10:30 do dia 30 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, para a análise da Certidão Negativa Estadual, 

conforme na última ata, a mesma se encontrava Positiva e como a empresa é Micro Empresa, obteve 

do direito de uso da Lei Complementar 123/2006. 

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. 

Como durante a sessão, foi detectada a Certidão Positiva Estadual, foi dado prazo para apresentar 

novo documento para apresentar a nova certidão com efeito negativa e que possamos autenticá-la. Foi 

enviado no dia: 30/09/2021 às 08:38 uma nova Certidão Estadual pelo menos com o efeito Positiva de 

Débitos com efeito Negativa, os membros de licitação juntamente com a pregoeira conseguiram 

autenticar a nova certidão datada em 30/09/2021. 

Não resta nada a dizer, senão que a empresa: LEANDRO MARCELO AQUINO CABRAL ME se 

encontra HABILITADA, cumprindo as determinações Editalícias deste processo. 

A Pregoeira e Equipe de apoio, CONVOCA a empresa LEANDRO MARCELO AQUINO CABRAL ME, 

a apresentar seu veículo para a segunda vistoria, onde fica agendado para o dia 04/10/2021, na 

prefeitura, mediante agendamento de horário junto a comissão de avaliação de veículos do Município 

de Perdigão. A empresa deverá apresentar o mesmo veículo vistoriado na sua primeira vistoria e 

presente na sua proposta comercial para que a comissão avaliadora possa verificar as correções das 

pendências contidas no laudo do dia 17/09/2021. Após a vistoria e aprovação do mesmo será dada a 

continuidade do Processo Licitatório pela Pregoeira juntamente com a equipe de apoio. 

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, 30 de setembro de 2021. 

 

 

LUZIANA CORDEIRO DE MELO 
PREGOEIRA OFICIAL 

 
 



MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2021/2024 
Av. Santa Rita, nº 150, Bairro: Centro, Perdigão/MG - CNPJ: 18.301.051/0001-19 

Tel.: (37) 3287-1030, e-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br 
 
 

 
 
 

NILMAR LOPES DE MACEDO 
EQUIPE DE APOIO 

 
 

 
 

MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 

LÍLIA APARECIDA DE SOUZA  
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 

JULIO DIMAS TAVARES DE SOUZA 
EQUIPE DE APOIO 

 


