PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG
CNPJ n.º 18.675.959/0001-92
Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000
Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200
www.cachoeirademinas.mg.gov.br

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E A ABERTURA DOS ENVELOPES DE “PROPOSTA
COMERCIAL” E “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”
Aos 05 (Cinco) dias do mês de Dezembro do ano de 2017 (Dois Mil e Dezessete) às 9h
(Nove Horas), na sala de Licitações do Município, situada na Praça da Bandeira, n.º 276, Centro, neste
Município de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, reuniram-se sob a presidência da Sra.
Edimara Ribeiro Faria Monteiro, tendo como equipe de apoio: a Sra. Ângela Maria de Carvalho e a Sra.
Lenisse de Fátima Faria e Fraga, nomeadas regularmente pela Portaria Municipal n.º 3.599/17 de 04
(Quatro) de Dezembro de 2017 (Dois Mil e Dezessete); para proceder ao recebimento e a abertura dos
envelopes de “proposta comercial” e “documentação para habilitação”, oriundos ao Processo Licitatório
n.º 296/17 – Pregão Presencial n.º 088/17 através do Sistema de Registro de Preços – SRP, visando à
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONGÊNERES PARA
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. Este processo foi publicado no
Diário Oficial dos Municípios Mineiros, no dia 24 (Vinte e Quatro) de Novembro de 2017 (Dois Mil e
Dezessete), em sua edição n.º 2133 – ano IX, página 12; no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Cachoeira de Minas; e publicado também no site Oficial do Município.
Iniciada a sessão com as portas devidamente abertas ao público, pregoeira e sua equipe
de apoio verificaram que se apresentou para participar do referido processo, com seus envelopes
devidamente lacrados e protocolados a empresa POSTO DE SERVIÇOS SANTA BARBARA LTDA,
inscrita no CNPJ n.º 64.407.620/0001-22, com sede na Rua Leonina Nazareno Leão, S/N, no bairro Santa
Barbara, no Município de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais.
Na fase seguinte verificou-se pelo credenciamento da empresa participante no certame,
representada pela Sra. Margaret Faria Barbosa de Sousa, portadora do CPF n.º 037.620.588-14.
Iniciada a abertura do envelope de “proposta comercial”, verificou-se que a empresa
participante apresentou-se de acordo com o exigido na Cláusula 07 do Edital, ficando, portanto
considerada classificada para a próxima fase do processo.
Realizada a fase de lances, chegou-se aos valores unitários registrados: LOTE 001
gasolina para veículos em R$ 4,43 (Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos); LOTE 002 óleo diesel em
R$ 3,58 (Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos); e para o LOTE 003 engraxe de bico em R$ 2,80 (Dois
Reais e Oitenta Centavos), inserção de macarrão em R$ 13,50 (Treze Reais e Cinquenta Centavos), troca
de pneu leve (carro de passeio, furgão leve, pick leve) em R$ 13,50 (Treze Reais e Cinquenta Centavos),
troca de pneu médio (van, kombi) em R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais), troca de pneu pesado (micro
ônibus, ônibus, caminhões e máquinas) em R$ 80,00 (Oitenta Reais), lavagem rápida (batida de água e ar
em veículos leves) em R$ 12,00 (Doze Reais), lavagem leve (carro de passeio, furgão leve, pick up leve)
em R$ 57,00 (Cinquenta e Sete Reais), lavagem média (van, kombi) em R$ 85,00 (Oitenta e Cinco
Reais), lavagem pesada (máquinas, tratores, caminhão toco, ônibus, micro ônibus) em R$ 150,00 (Cento
e Cinquenta Reais), lavagem extra pesada (caminhão truck) em R$ 184,00 (Cento e Oitenta e Quatro
Reais) e troca de óleo em R$ 16,00 (Dezesseis Reais).
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Durante a fase de lances, foi aberto o envelope de “DOCUMENTAÇÃO PARA
HABILITAÇÃO”, verificou-se que a empresa POSTO DE SERVIÇOS SANTA BARBARA LTDA
apresentou toda a documentação constante na Cláusula 09 do Edital e válida na forma da Lei, sendo
considerada HABILITADA para a próxima fase do processo, isto é, a adjudicação.
Para prosseguimento do Processo, pregoeira e sua equipe, estarão se reunindo no dia
06 (Seis) de Dezembro de 2017 (Dois Mil e Dezessete) às 13h (Treze Horas) para adjudicação dos lotes
constantes do processo.
Estiveram presentes até o final da sessão: o Sr. Rafael Tadeu Machado Homem,
Coordenador da Frota Municipal; a representante da empresa participante; pregoeira e sua equipe de
apoio, citados no início desta ata.
Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai
assinada por todos.
Cachoeira de Minas, 05 (Cinco) de Dezembro de 2017 (Dois Mil e Dezessete), às 10h45
(Dez Horas e Quarenta e Cinco Minutos).

________________________________
Sra. Edimara Ribeiro Faria Monteiro
Pregoeira

________________________________
Sra. Ângela Maria de Carvalho
Membro da Equipe de Apoio

________________________________
Sr. Rafael Tadeu Machado Homem
Coordenador da Frota Municipal

________________________________
Sra. Lenisse de Fátima Faria e Fraga
Membro da Equipe de Apoio

_______________________________
Sra. Margaret Faria Barbosa de Sousa
Licitante participante
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