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_ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 27/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 

 
 

Às 08:00 horas do dia 03 de julho de 2017, reuniu-se a Pregoeira Oficial da Prefeitura 

Municipal de São Felix de Minas, Sra. Macklayne Miranda Pegoretti e respectivos membros 

da Equipe de Apoio, com a finalidade de dar continuidade aos procedimentos relativos ao 

Pregão Presencial para Registro de Preço nº. 15/2017, referente ao Processo Licitatório nº. 

27/2017. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de peças originais, 

peças genuínas, acessórios diversos, a serem utilizados na manutenção dos veículos 

integrantes da frota da Prefeitura do Município de São Felix De Minas/MG, em conformidade 

com as disposições contidas no Edital, a Pregoeira reabriu a sessão pública e deu inicio a 

fase de lances. Sendo constatada que a empresa CANAA DISTRIBUIDORA DE 

AUTOPEÇAS EIRELI EPP não compareceu para fase de lances, a proposta apresentada no 

dia 30 de junho de 2017 foi valida para participar do certame. Ao final da sessão, produziram 

os seguintes resultados:  

 
 

ITEM 01 Vencedor: AUTO PEÇAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS PEGORETE LTDA ME 

- Peças originais, peças genuínas, acessórios diversos, a serem utilizados na manutenção 

dos veículos da marca FIAT leves integrantes da frota da Prefeitura do Município de São Felix 

De Minas/MG, em conformidade com as especificações constantes do Anexo 01- 

Características do Objeto, tendo como critério de julgamento o maior percentual de desconto 

sobre a Tabela AUDATEX, com percentual de desconto de: 30% (trinta por cento). 

 
 
ITEM 02 Vencedor: AUTO PEÇAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS PEGORETE LTDA ME 

- Peças originais, peças genuínas, acessórios diversos, a serem utilizados na manutenção 

dos veículos da marca PEUGEOT leves integrantes da frota da Prefeitura do Município de 

São Felix De Minas/MG, em conformidade com as especificações constantes do Anexo 01- 

Características do Objeto, tendo como critério de julgamento o maior percentual de desconto 

sobre a Tabela AUDATEX, com percentual de desconto de: 30% (trinta por cento). 
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ITEM 03 Vencedor: PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA EPP - Peças originais, peças genuínas, 

acessórios diversos, a ser utilizada na manutenção dos veículos da marca MARCOPOLO 

pesados integrantes da frota do Município de São Felix De Minas/MG, em conformidade com 

as especificações constante do Anexo 01- Características do Objeto, tendo como critério de 

julgamento o maior percentual de desconto sobre a Tabela AUDATEX, com percentual de 

desconto de: 33% (trinta e três por cento) 

 
 
ITEM 04 Vencedor: BRASIL VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA ME - Peças originais, peças 

genuínas, acessórios diversos, a ser utilizada na manutenção dos veículos da marca IVECO 

pesados integrantes da frota do Município de São Felix De Minas/MG, em conformidade com 

as especificações constante do Anexo 01- Características do Objeto, tendo como critério de 

julgamento o maior percentual de desconto sobre a Tabela AUDATEX, com percentual de 

desconto de: 33% (trinta e três por cento). 

  

 

ITEM 05 Vencedor: UNIÃO TECNO DIESEL LTDA ME - Peças originais, peças genuínas, 

acessórios diversos, a ser utilizada na manutenção dos veículos da marca VOLKSWAGEN 

pesados integrantes da frota do Município de São Felix De Minas/MG, em conformidade com 

as especificações constante do Anexo 01- Características do Objeto, tendo como critério de 

julgamento o maior percentual de desconto sobre a Tabela AUDATEX, com percentual de 

desconto de: 36% (trinta e seis por cento).  

 
 
ITEM 06 Vencedor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA - Peças originais, peças 

genuínas, acessórios diversos, a ser utilizada na manutenção dos veículos da marca 

MERCEDES BENS pesados integrantes da frota do Município de São Felix De Minas, MG, 

em conformidade com as especificações constante do Anexo 01- Características do Objeto, 

tendo como critério de julgamento o maior percentual de desconto sobre a Tabela AUDATEX, 

com percentual de desconto de: 42% (quarenta e dois por cento).  

 
 
ITEM 07 Vencedor: BRASIL VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA ME - Peças originais, peças 

genuínas, acessórios diversos, a ser utilizada na manutenção dos veículos da marca VOLVO 
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pesados integrantes da frota do Município de São Felix De Minas, MG, em conformidade com 

as especificações constante do Anexo 01- Características do Objeto, tendo como critério de 

julgamento o maior percentual de desconto sobre a Tabela AUDATEX, com percentual de 

desconto de: 35% (trinta e cinco por cento) 

 
 
ITEM 08 Vencedor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA - Peças originais, peças 

genuínas, acessórios diversos, a ser utilizada na manutenção dos veículos da marca 

PEUGEOT pesados integrantes da frota do Município de São Felix De Minas, MG, em 

conformidade com as especificações constante do Anexo 01- Características do Objeto, tendo 

como critério de julgamento o maior percentual de desconto sobre a Tabela AUDATEX, com 

percentual de desconto de: 42% (quarenta e dois por cento). 

 
 
ITEM 09 Vencedor: BRASIL VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA ME - Peças originais, peças 

genuínas, acessórios diversos, a ser utilizada na manutenção dos veículos da marca 

TOYOTA pesados integrantes da frota do Município de São Felix De Minas, MG, em 

conformidade com as especificações constante do Anexo 01- Características do Objeto, tendo 

como critério de julgamento o maior percentual de desconto sobre a Tabela AUDATEX, com 

percentual de desconto de: 35% (trinta e cinco por cento) 

 
 
ITEM 10 Vencedor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA - Peças originais, peças 

genuínas, acessórios diversos, a ser utilizada na manutenção dos veículos da marca FIAT 

pesados integrantes da frota do Município de São Felix De Minas, MG, em conformidade com 

as especificações constante do Anexo 01- Características do Objeto, tendo como critério de 

julgamento o maior percentual de desconto sobre a Tabela AUDATEX, com percentual de 

desconto de:43% (quarenta e três por cento). 

 
 
ITEM 11 Vencedor: FERNANDO MARTINS DE SOUZA 06803037665 - Peças originais, 

peças genuínas, acessórios diversos, a serem utilizados na manutenção das motocicletas 

marca HONDA integrantes da frota do Município de São Felix De Minas, MG, em 

conformidade com as especificações constantes do Anexo 01- Características do Objeto, 
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tendo como critério de julgamento o maior percentual de desconto sobre a Tabela AUDATEX, 

com percentual de desconto de: 25% (vinte e cinco por cento). 

 
 
Foram abertos os envelopes de habilitação dos licitantes vencedores, sendo os mesmos 

declarados habilitados. A Pregoeira Oficial deu início a motivação de recurso aos 

participantes, sendo que ninguém manifestou descontentamento com o certame, deu por 

encerrado o prazo recursal. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o ato licitatório, cuja 

ata lida e aprovada, segue assinada por mim, MACKLAYNE MIRANDA PEGORETTI, 

Pregoeira Oficial, demais membros da Equipe de Apoio e licitante presente. 

 
 

MACKLAYNE MIRANDA PEGORETTI 
Pregoeira 

 
 

NÁGILA KARINE SOARES  
Membro 

 
 

UNIÃO TECNO DIESEL LTDA ME 

 
ADELMO CESAR DIAS 

Membro 
 
 

ANA FLAVIA DOS SANTOS SOARES 

Estudante 

Licitante
 
 

FERNANDO MARTINS DE SOUZA 

06803037665  

Licitante 

 

 

PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA EPP 

Licitante 

 

 

 INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 
Licitante 

 
 

AUTO PEÇAS E PRESTADORA DE 

SERVIÇOS PEGORETE LTDA ME 

Licitante 
 
 
 
 

 
BRASIL VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA ME 

 

             Licitante 


