
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ 

ADM 2017 - 2020 

 

 
 

Praça Barão de Santa Cecília, 68, Centro – Carandaí-MG 

www.carandai.mg.gov.br 

compras@carandai.mg.gov.br 

1 

 

 
ATA DE DILIGÊNCIA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 

 
Às 08h00min do dia 28 de Março de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Carandaí – MG reuniram-
se o Pregoeiro GUSTAVO FRANCO DOS SANTOS, e a respectiva EQUIPE DE APOIO, designados pela 
Portaria 001/2017, 02/01/2017, para realização de diligência da Sessão Pública de Licitação, na 
modalidade Pregão nº 017/2018, autorizado pelo Processo nº 021/2018. 
 

DOS FATOS 
 
No dia 26 de Janeiro, às 09h00, na Prefeitura Municipal de Carandaí, foi realizada a sessão supra citada e 
nela a empresa que ofertou o menor lance foi Triama B.D Peças e Serviços Automotivos Ltda. O 
instrumento convocatório, em seu termo de referência, fez a previsão de que a empresa participante 
deveria possuir oficina num raio de 40 (quarenta) quilômetros: 
 

“3.2 – Para participar do certame, a empresa deverá possuir ponto de assistência 
técnica localizada em um raio de, no máximo, 40 (quarenta) quilômetros do município 
de Carandaí/MG”. 
 

A empresa vencedora apresentou o seguinte endereço como ponto de assistência técnica: Avenida 31 de 
Março, nº 1000, bairro Colônia do Marçal, São João del Rei. 

 
 

DA ANÁLISE E RESULTADO 
 
Conforme análise realizada através da ferramenta Google Maps, o raio foi de 47,71km (Anexo a está 
ATA). Em face disso, considerando o princípio da vinculação ao Instrumento convocatório, decide-se pela 
INABILITAÇÃO da empresa Triama B.D Peças e Serviços Automotivos Ltda. 
 
Dando prosseguimento, passou-se à abertura da documentação de habilitação da empresa Igarapé 
Distribuidora Agrícola e Comercial Ltda. Foi verificado que a empresa apresentou toda documentação na 
foram exigida no Edital, sendo declarada vencedora com o valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil 
reais). 
 

RECURSO 
 
Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis contados do envio do e-mail contendo está ATA para que as 
empresas interessadas interponham recurso. 
 
 

ENCERRAMENTO 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro. 
 

                 ___________________________________________ 
GUSTAVO FRANCO DOS SANTOS 

                                                       Pregoeiro. 


