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ANO II/ Nº. 099 – Lei Municipal 1016 de 18/07/2013. 
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        MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 

        ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

ATA   

PROCESSO Nº: 39/2014 

Pregão Presencial  Nº: 21/2014  

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 
2014, às 09:00 horas, reuniu-se na sala de 
Licitação da Prefeitura Municipal de 
Marliéria, a Comissão Especial de Pregão 
designada pelo Sr. Prefeito Municipal, através 
da Portaria 020/2013 para julgamento da 
proposta do processo licitatório, referente à 
contratação de empresa especializada para 
aquisição de veículos zero km para o 
Gabinete do Prefeito e Secretaria 
Municipal de Saúde. Compareceram para 
participar do processo licitatório as seguintes 
empresas: DINAUTO LTDA, CNPJ: 
19.588.391/0001-35; H8 VEÍCULOS, 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
19.804.949/0001-72 e RENAULT DO 
BRASIL S/A, CNPJ: 00.913.443/0001-73, as 
quais foram previamente cadastradas.  A 
empresa Dinauto Ltda fez um questionamento 
sobre o credenciamento da empresa Renault 
do Brasil S/A, alegando que na procuração 
havia só uma assinatura onde deveria ter duas 
conforme o artigo 21 do estatuto. A Comissão 
de Pregão optou por dar continuidade ao 
processo. A Empresa Dinauto Ltda 
manifestou o interesse de recorrer da decisão. 
Aberto os envelopes contendo a propostas 
comerciais, ficou constatado que  todas as 
licitantes apresentaram-na devidamente 
preenchidas, carimbadas e assinadas. Deu-se 
o início da fase de lances Após o primeiro, 
abriu-se o envelope de documentação do 
vencedor. As licitantes Dinauto e H8 
Veículos, Peças e Serviços manifestaram 
interesse de recorrer quanto à documentação 

da empresa Renault S/A quanto ao item 
10.2.8 do Edital . Deu-se a sequência ao 
Pregão, passando para o item seguinte. 
Ficando vencedor do item 1 e 2 a empresa 
RENAULT DO BRASIL S/A com o valor 
total de R$269.500,00 (Duzentos e sessenta e 
nove mil e quinhentos reais), conforme Mapa 
de Apuração dos Vencedores.Nada mais 
havendo a tratar encerrou-se a sessão e 
lavrou-se a presente Ata, que vai assinada 
pelos membros da Comissão Especial de 
Pregão e quem assim desejar. Marliéria, 23 de 
junho de 2014. 
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