
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA RELATIVA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021- PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 008/2021 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 10hs00min (dez 
horas ), na sala do setor de licitação, a Pregoeira, Sra. Danielle Mendes Moratório, juntamente 
com os membros da Comissão de Apoio ao Pregão, constituídos pela Portaria 09/2021, 
reuniram-se com vistas à abertura das propostas relativas ao Pregão Presencial n° 08/2021, 
Processo n° 011/2021, Registro de Preços n° 008/2021, Tipo Menor Preço por Item, cujo 
objeto é a aquisição de veículo zero km, para atender. as necessidades do consórcio, cujo teor 
foi publicado no site eletrônico do consórcio e em jornal de grande circulação regional (Tribuna 
de Minas), em 15 de Junho de 2021, conforme extrato de publicação anexado aos autos do 

processo. 
Aberta a sessão verificou-se a presença das licitantes interessadas pelo certame, a seguir 

descritas, as quais entregaram seus envelopes de “proposta”, “documentação” e apresentaram 

credenciamento, conforme delineado no edital: 

 

NOME COMPLETO / CNPJ ENDEREÇO REPRESENTANTE 

CPF 

K&W PREPARAÇÕES, SERVIÇOS, 

LOCAÇÃO, GUINCHO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E 

COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI 

CNPJ: 38.169.179/0001-88 

AVENIDA PROFESSORA DINA RIZZI Nº 588, 

PARQUE RESIDENCIAL CÂNDIDO PORTNARI, 

CEP 14083-550- RIBEIRÃO PRETO-SP 

MAURO DUARTE 

MEGDA 

CPF 021.512.298-40 

DIJON AUTOMOVEIS LTDA 

CNPJ:07.675.625/0001-00 

AVENIDA DOUTOR DEUSDEDITH SALGADO, Nº 

2.630- BAIRRO TEIXEIRA- CEP 36.033-000- JUIZ 

DE FORA-MG 

MARIO LUCIO 

BIGONHA MARIANO 

CPF 513.545.606-63 

 

A licitante CARMO VEÍCULOS LTDA inscrita no CNPJ: 02.251.332/0001-74 com sede á  Avenida 

Marechal Castelo Branco Nº 1340 Bairro São Jorge, CEP 35.701-242 Sete Lagoas-MG enviou a 

documentação de credenciamento bem como seus envelopes de habilitação e proposta via 

Correios, não havendo nenhum representante presente, sendo que não poderá apresentar 

lances. 

Foi verificado que as licitantes DIJON AUTOMOVEIS LTDA E CARMO VEÍCULOS não são micro 

empresas ou EPP contudo foram credenciadas, para que em caso de desclassificação da 

licitante K&W PREPARAÇÕES, SERVIÇOS, LOCAÇÃO, GUINCHO, TRANSPORTE, 

MONTAGEM E COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI, prezando pelo princípio de eficiência, as 

demais poderão ser classificadas. 

 

Ato contínuo passou-se a abertura dos envelopes de propostas sendo verificado os valores 

conforme segue: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descrição K&W DIJON CARMO 

01 Veículo tipo Hatch; Ano/Modelo: 2021/2022, 
0 km para primeiro emplacamento; Veículo 
de motor 1.0; Potência de pelo menos (cv) 65 
para gasolina e 70 para álcool; Câmbio 
mecânico de 05 (cinco) marchas a frente e 01 
(uma) a ré; Bicombustível: gasolina e/ou 
álcool; Freio ABS nas quatro rodas; Pneus 
com largura mínima 165 mm; Capacidade 
mínima do porta malas (litros): 200; 
Capacidade mínima do tanque de 
combustível (litros): 35; Portas: 05 (cinco); 
Cor: Branco, pintura sólida; Rodas em Aço 
Aro 14 com calotas inclusas, Travas elétricas 
nas portas; Frisos laterais; Jogo de tapetes 
em borracha; Tipo de direção: eletro-
hidráulica; Vidros elétricos nas portas 
dianteiras; Bancos dianteiro e traseiro com 
encosto de cabeça; Sistema de Ar 
Condicionado original de fábrica; 
Desembaçador e limpador no vidro traseiro; 
04 Air bags; Retrovisores na cor do veículo; 
Protetor de Cárter Garantia do veículo: 12 
(doze) meses livres de quilometragem, 
obedecidas as revisões constantes no livreto 
do fabricante; Assistência técnica do veículo. 

R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 R$ 52.000,00 

02 Veículo tipo Sedan; Ano/Modelo: 2021/2022, 
0 km para primeiro emplacamento; Veículo 
de motor 1.0; Potência de pelo menos (cv) 79 
para gasolina e 82 para álcool; Câmbio 
mecânico de 05 (cinco) marchas a frente e 01 
(uma) a ré; Bicombustível: gasolina e/ou 
álcool; Freio ABS nas quatro rodas; Pneus 
com largura mínima 185 mm; Capacidade 
mínima do porta malas (litros): 510; 
Capacidade mínima do tanque de 
combustível (litros): 50; Portas: 05 (cinco); 
Cor: Branco, pintura sólida; Rodas em Aço 
Aro 15 com calotas inclusas; Travas elétricas 
nas portas; Frisos laterais; Jogo de tapetes 
em borracha; Tipo de direção: eletro-
hidráulica; Vidros elétricos nas portas 
dianteiras; Bancos dianteiro e traseiro com 
encosto de cabeça; Sistema de Ar 
Condicionado original de fábrica; 
Desembaçador e limpador no vidro traseiro; 
04 Air bags; Retrovisores na cor do veículo; 
Protetor de Cárter Garantia do veículo: 12 
(doze) meses livres de quilometragem, 
obedecidas as revisões constantes no livreto 
do fabricante; Assistência técnica do veículo. 

N/C R$ 70.190,00 N/C 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando continuidade a sessão, a pregoeira passou a negociar com a licitante K&W 

PREPARAÇÕES, SERVIÇOS, LOCAÇÃO, GUINCHO, TRANSPORTE, MONTAGEM E 

COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI, que reduziu o valor para R$ 54.800,00 (cinquenta e quatro mil 

e oitocentos reais) para o item 01. Após passou-se para a abertura do envelope de habilitação, 

sendo conferida a documentação estando de acordo com o solicitado no edital, estando 

habilitada. 

Ato seguinte passou-se para o item 02, onde apenas a licitante DIJON VEÍCULOS LTDA, cotou. 

Em negociação com a licitante a mesma reduziu o valor para R$70.150,00(setenta mil, cento e 

cinquenta reais). Após passou-se para abertura do envelope de habilitação, sendo conferida a 

documentação estando de acordo com o edital sendo considerada habilitada. 

 

Levantada a possibilidade de concessão de prazo para interposição de recurso para decisão 

acima, a licitante K&W PREPARAÇÕES, SERVIÇOS, LOCAÇÃO, GUINCHO, TRANSPORTE, 

MONTAGEM E COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI manifestou que as licitante DIJON VEÍCULOS 

LTDA e CARMO VEÍCULOS LTDA, não poderiam ser credenciadas uma vez que ambas não 

sou Me ou EPP. A licitante DIJON VEICULOS LTDA manifestou seu interesse alegando que a 

licitante K&W PREPARAÇÕES, SERVIÇOS, LOCAÇÃO, GUINCHO, TRANSPORTE, 

MONTAGEM E COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI, por não ser uma revendedora autorizada, não 

poderá fornecer veículo para primeiro emplacamento conforme exigido no edital.  

 

Dando sequência aos trabalhos, a Pregoeira procedeu à leitura da ata, que foi achada conforme, 

e segue devidamente assinada pelos presentes.  

 

Nada mais havendo a acrescentar, foi encerrada a reunião às 12:06hs (doze horas e seis 

minutos).  

 

 

Danielle Mendes Moratório                              Vinicio Mauricio de Morais 

           Pregoeira                                                          Apoio Pregão  

 

Vicente de Paulo Afonso                          Marco Antônio Simões Patrício 

      Apoio Pregão                                   Apoio Pregão 

  

Denise Vieira Marques da Costa 

Apoio Pregão 

 


