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FL.________ 
 

Ass._______
_ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO, JULGAMENTO DE PROPOSTA E 
ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2017 às 09h00min. (nove horas), foi aberta 
a sessão pública devidamente designada no instrumento convocatório a Pregoeira e 
equipe de apoio, nomeados pelo Decreto Nº. 31/2017 de 10 (dez) dias do mês de 
janeiro de 2017, para proceder à sessão em atendimento ao Processo Administrativo 
Licitatório nº. 035/2017, na modalidade Pregão Presencial nº. 021/2017, tipo Menor 
Preço por Item, destinado à contratação de empresa para a prestação de serviços de 
oficina mecânica para manutenção dos veículos e maquinas da frota do Município de 
São Felix de Minas/MG. A data publicada para a sessão do Processo era no dia 17 
(dezessete) do mês de outubro de 2017, mas no dia 16 (dezesseis) do mês de outubro 
2017, de acordo com o Decreto Municipal de Nº. 86/2017 de 16 (dezesseis) dias do 
mês de outubro de 2017, que estabelece Luto Oficial no Município nos dias 16 e 17 dias 
do mês outubro de 2017, em virtude do falecimento do Servidor Público Efetivo José 
Alves Ramos. A pregoeira ponderou que apesar de terem sido cumpridas todas as 
formalidades legais, especialmente no que tange aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, manifestou interesse em 
participar do certame protocolando seus envelopes de Propostas e Habilitações 
tempestivamente às Empresas: 

AUTO PEÇAS E PRESTADORA DE 
SERVIÇOS PEGORETE LTDA ME – 
CNPJ: 07.828.360/0001-25 

Representado 
Por 

Ideoni Rodrigues Pegorete 

ELLER & ELLER LTDA - EPP – 
CNPJ: 20.601.878/0001-90 

Representado 
Por 

Benedito Gurjão Pereira 

Estando assim os representantes legais supracitados devidamente habilitados para a 
fase de lances. Encerrado esta primeira fase de Credenciamento, a Senhora Pregoeira 
solicitou aos presentes que rubricasse os envelopes e que conferisse sua 
inviolabilidade, em seguida foram abertos os envelopes de propostas e deu-se se 
iniciou, classificando assim as Empresas AUTO PEÇAS E PRESTADORA DE 
SERVIÇOS PEGORETE LTDA ME – CNPJ: 07.828.360/0001-25 e ELLER & ELLER 
LTDA - EPP – CNPJ: 20.601.878/0001-90, conforme Mapa de Apuração para a fase de 
Lances Verbais. A pregoeira declarando aberta a fase de lances verbais, onde foram 
ofertados inúmeros lances, classificando vencedoras as seguintes Empresas nos 
respectivos ITENS e Valores, conforme registro de lances em anexos. Em seguida após 
o julgamento da proposta a Pregoeira encerrou a fase de lances, para verificação da 
habilitação dos vencedores. No qual foi constatado que as Empresas AUTO PEÇAS E 
PRESTADORA DE SERVIÇOS PEGORETE LTDA ME – CNPJ: 07.828.360/0001-25 e 
ELLER & ELLER LTDA - EPP – CNPJ: 20.601.878/0001-90 encontram-se habilitadas 
atendendo a todas as exigências do edital. Sagrando-se vencedoras do Processo 
Administrativo Licitatório nº. 035/2017, na modalidade Pregão Presencial nº. 021/2017, 
tipo Menor Preço por Item, destinado à contratação de empresa para a prestação de 
serviços de oficina mecânica para manutenção dos veículos e maquinas da frota do 



 
 

 
 
Rua Frei Inocêncio, 236 – Centro –Tel.:(33) 32469066 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 

licitasfm2017@gmail.com 
 

 

 

FL.________ 
 

Ass._______
_ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
 

Município de São Felix de Minas/MG. Sendo assim a Pregoeira perguntou aos 
presentes se haveriam a intenção de interpor recurso nos termos da Lei, conforme reza 
o Inciso XVIII do Artigo 4 da Lei Federal nº. 10.520/02, onde as mesmas abriram mão 
de interpor recurso contra todas as fases Proposta e Habilitação. Em seguida a 
Pregoeira deu por encerrado a sessão, adjudicando os Itens licitados e determinou 
ainda que fosse remetido este processo à assessoria jurídica para sua devida 
manifestação, a autoridade competente para a devida homologação e cumprimento de 
todas as formalidades legais. Lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme 
vai assinada por Adelmo Cesar Dias (equipe de apoio), licitantes supracitados, demais 
presentes e por mim Macklayne Miranda Pegoretti (Pregoeira). 

 
 
 

Macklayne Miranda Pegoretti  
Pregoeira Municipal 

 
 

Adelmo Cesar Dias 
Equipe de Apoio 
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