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Ata do Pregão Presencial nº 002/2.020 

 

Registro de Preços 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2020. 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS. 
TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO POR ITEM” 
DATA ABERTURA: 27(VINTE E SETE) DE JANEIRO DE 2020, ÀS 14:00 (QUATORZE) 
HORAS. 
 
Às quatorze horas do dia vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e vinte, na Sala de 
Reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Divisa Alegre, 
situada na Rua: Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre - MG, realizou-se a sessão 
pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as 
documentações de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 002/2020, cujo objetivo é o registro de preços para futura contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de borracharia para manutenções dos 
veículos da frota municipal. 
 
Presentes a Pregoeira Geilza Alves Costa e Sra. Jamile Santos Sousa membra da equipe de 
apoio e o representante da empresa WIGO DE CAIRES GOMES 09027966664 representada 
pelo Sr. Wigo de Caires Gomes.  
 

EMPRESA / REPRESENTANTE CREDENCIADO 
WIGO DE CAIRES GOMES 09027966664. CNPJ: 26.721.168/0001-80, estabelecida na Av. 
Vereador Claudio Alves nº 2017, Bairro Centro, Divisa Alegre/MG. Representada pelo Sr. 
Wigo de Caires Gomes portador do CPF: 090.279.666-64. 
 
Dando início a sessão, a Pregoeira recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação, bem como, o envelope contendo a proposta de preço e a documentação de 
Habilitação (envelopes nº 01 e 02) da mão do representante credenciado. 
 
O credenciamento teve a duração de (0:05) cinco minuto. 
Após, a Pregoeira procedeu à abertura do envelope contendo a proposta de preço, verificando 
a conformidade da mesma com as exigências do edital, constatando que toda a proposta 
apresentada atende os requisitos solicitados. 
 
A proposta é classificada. 
 
O representante da empresa participante e os demais presentes, vistam a proposta 
apresentada. 
 
Ato contínuo, a Pregoeira promove a classificação da empresa na forma como segue o mapa 
de Apuração anexo a presente ata  

 
Em continuidade ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com a 
Empresa licitante conforme os critérios estabelecidos no referido edital. 
 
A Pregoeira procedeu à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da
proponente: WIGO DE CAIRES GOMES 09027966664, após conferencia a Pregoeira 
informa que encontra-se de acordo exigências em Edital. 
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A Pregoeira neste momento declara classificada a empresa participante conforme mapa de 
lances/classificação. 
 
Neste momento a empresa participante desiste da possibilidade de interposição de 
recurso. 
 
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 15 horas e 20 minutos. Eu, 
Geilza Alves Costa, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio, e pelos representantes das 
empresas/proponentes que permaneceram até a lavratura da mesma. 
 
 

GEILZA ALVES COSTA – Pregoeira: ______________________________________________

 

 
JAMILE SANTOS SOUSA ______________________________________________________
Membro da equipe de apoio 
 
 
 
WIGO DE CAIRES GOMES 09027966664 
Sr. Wigo de Caires Gomes ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 


