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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 000091/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 000056/2021 

REGISTRO DE PREÇO Nº: 000053/2021 

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE 

CONCRETO PRÉ - MOLDADOS INTERTRAVADOS PARA O MUNICÍPIO DE PERDIGÃO/MG. 

Às 13:00 do dia 22 de novembro 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 

EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ - MOLDADOS 

INTERTRAVADOS PARA O MUNICÍPIO DE PERDIGÃO/MG, conforme discriminado em edital. 

Aberta a sessão, compareceram os representantes das empresas DOMINIO COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS - EIRELI, MARYSTOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI e R LASSI COMERCIO E 

SERVICOS EIREL e os mesmos encontram-se credenciados 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 

DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI 

0001 MAQUINA PARA 
FABRICAÇÃO DE BLOCOS 
E PAVIMENTOS 
AUTOMATICA PRODUÇÃO 
MINIMA DE 3000 BLOCO 
POR DIA, TRIFASICO COM 
NO MINIMO 2 FORMAS: 
MOLDE PISO 
RETANGULAR E 
SEXTAVADO, CONTENDO: 
MISTURADOR COM 
MOTOR, COMPREENSOR 
OU HIDRAULICA, 
ALIMENTADOR DE 
TABUAS, ESTEIRA DE 
SAIDA, ESTEIRA DE 
TRANSPORTE COM 
MINIMO DE 5 METROS, 
TODOS EQUIPAMENTOS 
PRECISAM SER DE 
ACORDO COM A 
MAQUINA 

ATLANTICA 
/ 432 HATL 
3 TON 

1 UM 152.000,00 152.000,00 

TOTAL DO FORNECEDOR: 152.000,00 

TOTAL GERAL: 152.000,00 
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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. 

Durante a sessão de pregão foi levantado pelos licitantes que seria impossível entregar a máquina no 

prazo de 10 (dez) dias conforme foi citado no edital. Como as empresas que compareceram ao 

certame são distantes e sabemos que a máquina deve ser fabricada e transportada, concedemos o 

prazo de 45 dias para que eles realizassem a entrega juntamente com a instalação e o curso de 

utilização.  

No momento de abertura de propostas foi verificado que as propostas estavam com vícios sanáveis, a 

proposta da empresa DOMINIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP estava sem assinatura. 

A proposta MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI apresentou um erro de digitação na 

garantia, na primeira página colocou 2 (dois) anos e na terceira 1 (um) ano, entretanto o mesmo 

declarou em sessão que se tratava de um erro de digitação e que o prazo de garantia correto é o de 2 

(dois) anos conforme edital. Diante do disposto, na página três onde o mesmo declara a aceitação de 

todas das condições do edital, considera-se correto o prazo de 2 (dois) anos de garantia.  

Na proposta da empresa R LASSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, foi pedido para desconsiderar a 

folha três pois a mesma saiu em duplicidade com a segunda, porém com um erro de digitação. Diante 

de todos os erros sanáveis, visando os princípios da economicidade, moralidade e da ponderação 

onde não pode ocorrer excesso de formalismo, consideramos todos habilitados a etapa de lance, onde 

entramos na etapa de lances e fechamos com o melhor preço, e nos comprometemos a encaminhar o 

pedido por e-mail no próximo dia útil, e logo em seguida a NAF (Nota de Autorização de Fornecimento) 

no menor tempo possível.  

Concluída a fase de lances procedeu-se a abertura da documentação de habilitação das licitantes 

vencedoras para análise e verificação, tendo estas apresentado os documentos de acordo com as 

exigências editalícias.  

A empresa MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI representada pelo Sr. Raphael Silva de 

Paula, demonstrou interesse em acompanhar a entrega da máquina licitada, que está prevista para 

ocorrer dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. A Comissão de Pregão autoriza o 

acompanhamento da entrega da máquina licitada, conforme foi solicitado. 

As empresas licitantes declaram que não pretendem recorrer da decisão da pregoeira, renunciando, 

assim, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, concordando com o curso do procedimento 

licitatório. 

A ata do pregão presencial assim como as notas de autorização de fornecimento serão enviadas aos 

fornecedores via e-mail. Em anexo segue a adjudicação do item à licitante vencedora, sendo que o 

referido resultado será encaminhado à autoridade competente para a devida homologação.  

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, 22 de novembro de 2021. 

 

LUZIANA CORDEIRO DE MELO 
PREGOEIRA OFICIAL 
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MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 

LÍLIA APARECIDA DE SOUZA  
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 

JULIO DIMAS TAVARES DE SOUZA 
EQUIPE DE APOIO 

 

 

FORNECEDORES:  

DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI 

MARYSTOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIREL 

 


