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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITA ÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015  
Aos seis dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, no 
Centro Administrativo Prefeito João Benedito Amaral, situado na Av. Silvério Augusto de 
Melo, nº 158, Bairro Fábrica, Desterro do Melo, Minas Gerais, CEP: 36.210-000, no Setor 
de Compras e Licitações, reuniu-se o Sr. Pregoeiro Fábio Júnior dos Santos e respectiva 
Equipe de Apoio composta por Luciana Maria Coelho, Alessandra Mota de Araújo e 
Luciléia Nunes Martins, conforme portarias 2915/2015 e 2658/2014, em atendimento às 
disposições contidas na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, Lei Complementar 
123/2006, Lei Complementar 147/2014 e Decreto Municipal 047/2012, procederam a 
realização da Sessão Pública relativa ao Pregão Presencial nº 013/2015, referente ao 
Processo Licitatório nº. 019/2015, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA 
NOS TERMOS DO CONTRATO 1011352-42/2013 PRODESA/MAPA , conforme 
descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital. Nesta data e horário, procedeu-se à abertura da 
Sessão Pública, recolhendo a documentação para Credenciamento, Proposta e 
Habilitação das empresas. Iniciados os trabalhos, considerou-se a ampla publicidade dada 
ao certame, comprovando-se por documentação acostada ao processo que houve 
publicação no Órgão Oficial do Município (Diário dos Municípios Mineiros em 
www.diariomunicipal.com.br/amm-mg) e no átrio do Prédio do Centro Administrativo 
Prefeito João Benedito Amaral, além da disponibilização de publicação e do edital no site 
do Município www.desterrodomelo.mg.gov.br. Com a ampla publicidade concedida ao 
certame compareceram as seguintes licitantes: 1 – AGRA MOTORS COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.087.116/0001-60, com sede na Rua Menotti 
Muccelli, 576, Bairro Galijá Camargos, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.532-270, 
credenciando como representante legal no Sr. Rodrigo Mendes Carneiro, brasileiro, 
casado, engenheiro mecânico, portador do RG M-3.473.535, SSP/MG e CPF nº 
591.990.460-20, apresentando todas as exigências do item 05 do edital,  exceto a Certidão 
Simplificada da Junta Comercial não fazendo jus aos benefícios da Lei Complementar 
123/2006; 2 – AGRITECH LAVRALE S/A- MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E 
COMPONENTES, inscrita no CNPJ nº 88.658.948/0004-96, com sede à Avenida dos 
Trabalhadores, 145, Bairro Vila Castelo Branco, Indaiatuba, São Paulo, CEP: 13.338-050, 
credenciando como representante legal o Sr. Leonardo Tavares Chirico, brasileiro, casado, 
empresário, portador do RG M – 7610337 SSP/MG e CPF nº 032.537.826-62, 
apresentando todas as exigências do item 05 do edital,  exceto a Certidão Simplificada da 
Junta Comercial não fazendo jus aos benefícios da Lei Complementar 123/2006; Logo 
após foram recebidos os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO, que foram 
rubricados e comprovados como fechados e válidos pela Comissão de Pregão e Licitantes 
presentes. Na fase seguinte, o Pregoeiro após o recebimento dos envelopes fez algumas 
ponderações sobre as formalidades exigidas na abertura. As empresas declararam na 
presença do Pregoeiro e Equipe de Apoio, estar cientes de todas as normas contidas no 
edital e nos seus anexos. O Pregoeiro alertou ainda para as disposições constantes do 
edital e sobre o cumprimento das determinações e especificações técnicas do Termo de 
Referência – Anexo I. Cumpridas as formalidades, as propostas foram abertas, conferidas 
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pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e posteriormente conferida pelos licitantes presentes, 
havendo as seguintes ocorrências: Quanto ao item único do processo, a empresa AGRA 
MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.087.116/0001-60, 
contestou o que o trator ofertado pela empresa AGRITECH LAVRALE S/A- MAQUINÁRIO 
AGRÍCOLA E COMPONENTES , inscrita no CNPJ nº 88.658.948/0004-96, não atendias às 
especificações técnicas contidas no edital, em especial ao torque mínimo, pois o edital 
determina que seja entregue o trator com torque mínimo de 28kgf.m para 1.500 rpm e o 
item ofertado pela empresa possuía apenas 29kgf.m para 1.800 rpm e havendo uma 
conversão simples o torque seria inferior do exigido no edital. A empresa AGRITECH 
LAVRALE S/A- MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E COMPONENTES , inscrita no CNPJ nº 
88.658.948/0004-96, não confirmou se realmente o torque oferecido está em 
desconformidade com o edital; Considerando as alegações afirmadas na Sessão Pública, 
o Pregoeiro, verificou as inconformidades e decidiu: Considerando as especificações 
técnicas do item do edital, considerando a proposta da empresa AGRITECH LAVRALE 
S/A - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E COMPONENTES , inscrita no CNPJ nº 
88.658.948/0004-96 que possivelmente não atende de forma plena às exigências técnicas 
do item, considerando que o presente certame deriva de convênio com a União e que as 
especificações técnicas foram repassadas ao pregoeiro de forma clara e específica, não 
cabe a este modificar ou ponderar sobre a forma em que o objeto foi especificado, 
restando pura e simplesmente a manutenção da especificação técnica nos mesmos 
termos constantes da proposta PRODESA/MAPA, que regulamenta os recursos 
destinados a presente compra. Sendo assim, o Pregoeiro desclassificou a Proposta da 
empresa por inconformidade técnica com o requerido no edital, abrindo prazo de 03 (três) 
dias para apresentação de Recurso nos termos do edital, ficando a empresa intimada 
nesta Sessão Pública. Ainda com relação as propostas, a empresa AGRA MOTORS 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.087.116/0001-60, ofertou valor 
do item de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), valor este em desconformidade 
com os orçamentos realizados anteriormente e com os valores disponíveis para o 
convênio, e sendo assim o pregoeiro negociou o preço conseguindo o valor final de R$ 
105.000,00 (cento e cinco mil reais). Após os debates sobre as propostas, o Pregoeiro 
passou a verificação da Habilitação da empresa, confirmando a habilitação da mesma. 
Sendo assim decidiu o Pregoeiro; Logrou-se vencedora para o único item do processo a 
empresa AGRA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
04.087.116/0001-60, com sede na Rua Menotti Muccelli, 576, Bairro Galijá Camargos, 
Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.532-270 com valor de R$ 105.000,00 (cento e 
cinco mil reais); Este valor final apurado ficou aquém do valor orçado pelo Setor de 
Compras e Licitações que foi de R$ 118.333,33 (cent o e dezoito mil trezentos e trinta 
e três reais e trinta e três centavos), havendo amp la primazia ao Princípio da 
Economicidade ; tudo em conformidade com os formulários e mapa de apuração dos 
vencedores anexados ao processo. Foram considerados os formulários assinados pelo 
representante da empresa como realinhamento de conformidade com os valores obtidos 
após a oferta dos lances verbais. O Pregoeiro dispensou a empresa presente da 
apresentação de proposta realinhada de preços, assim como permite o edital. O envelope 
de habilitação da empresa que não venceu nenhum item foi devolvido a seu representante. 
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Considerando as incongruências e ponderações dos licitantes o pregoeiro abriu prazo de 
recurso de 03 (três) dias para apresentação de recursos, ficando todos intimados nesta 
sessão de julgamento. O resultado do julgamento será afixado no quadro de avisos do hall 
da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, para conhecimento de todos, e nada mais 
havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrada a Sessão Pública às 16h07min, restando 
a Ata assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes presentes e posteriormente 
encaminhado o processo à Assessoria Jurídica do Município, acompanhado de toda 
documentação de Credenciamento, Propostas e Habilitação, para parecer. 

 
Desterro do Melo, 06 de abril de 2015. 

 
 
Fábio Júnior dos Santos                   Luciana Maria Coelho 
        Pregoeiro              Equipe de Apoio 

 
 
 
 

Alessandra Mota de Araújo                            Luciléia Nunes Martins 
    Equipe de Apoio                                                                                   Equipe de Apoio 
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