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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E 

JULGAMENTO DE SEU CONTEÚDO ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 01/2021, INSTAURADO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021, 

CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS 

PARLAMENTARES. 

 

 

 

 

Preâmbulo: Às 9h:00min do dia 27 de janeiro do ano de 2021 (dois mil e dezenove), 

na Escola do Legislativo Municipal de Sete Lagoas, reuniu a pregoeira e sua equipe de apoio, 

nomeados que foram pelo Ato nº 28.868, de 06 de janeiro de 2021, para proceder ao 

recebimento dos envelopes, a abertura e julgamento de seu conteúdo, referente ao processo 

licitatório em referência. Publicidade: Dando início aos trabalhos a pregoeira verificou que o 

extrato do edital, convocando as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, foi publicado 

no Diário Oficial do Legislativo, Edição nº 1.403, de 19.01.2021 e no Diário Oficial do 

Município, Edição nº 1.888, de 20.01.2021. O edital, na íntegra, foi inserido no site oficial – 

www.camarasete.mg.gov.br –, e cópia integral do instrumento convocatório foi afixada no 

quadro geral de avisos que se encontra no hal de entrada desta Casa Legislativa e no quadro de 

aviso dos respectivos andares foi afixado o extrato de convocação, conforme certidão. Assim 

foi cumprido o disposto no artigo 4º, inciso I da Lei Nacional nº 10.520, de 2002 e artigo 8º, § 

1º, inciso IV da Lei Nacional nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação). Diante da 

publicidade concedida ao certame diversas empresas retiraram o edital no site oficial, 

conforme demonstra o relatório inserido nestes autos. Pedido de Esclarecimento / 

Impugnação ao Edital: O pedido de esclarecimento foi a tempo e modo respondido e dado a 

necessária publicidade através de publicações no Diário Oficial do Legislativo, Edição nº 

1.130, de 29.11.2021 e no Diário Oficial do Município, Edição nº 1.610, de 29.11.2021 e 

inserido no site oficial deste poder. Não houve impugnação às cláusulas do edital. 

Credenciamento: No dia e horário designado no edital regente do certame 03 (três) 

empresa(s) se apresentou(aram) e protocolou(aram), a tempo e modo, seus envelopes contendo 

a proposta comercial e os documentos de habilitação, qual(is) seja(m): 1) JTL LOCADORA DE 

VEÍCULOS LTDA, nesta sessão representada pelo Sr(a). Júlio Vilmar Temponi Godinho 

Filho, portador do CPF nº 000.344.736-70 e da Carteira de Identidade nº MG 8.220.834; 2) 

M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP, nesta sessão representada pelo Sr(a). Maycon 

Roger Pereira, portador do CPF nº 046.300.976-27 e da Carteira de Identidade nº MG 

7.903.100 e 3) ESTRELA LOGÍSTICA EIRELI, nesta sessão representada pelo Srta. Amanda 

Andreza Nunes Martinho, portadora do CPF nº 130.577.846-40 e da Carteira de Identidade nº 

MG 18.330.048. Presente a esta sessão pública o Sr. João dos Santos, portador do CPF 

440.035.286-20 e da Carteira de Identidade nº M-2.297.009, representando o setor e Controle 

de Frotas e o Sr. Alcides Longo de Barros, Presidente do Poder Legislativo Municipal. 

http://www.camarasete.mg.gov.br/
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Transmissão da Sessão Pública: Inicialmente a pregoeira noticiou aos presentes que esta 

sessão pública estava sendo transmitida ao vivo através do Portal da Transparência deste Poder 

Legislativo na rede mundial de computadores. Abertura do Envelope Propostas Comercial: 

Em seguida a pregoeira, equipe de apoio e representante(s) da(s) licitante(s) proponente(s) 

conferiram os lacres dos envelopes e constataram a sua inviolabilidade, apondo a necessária 

rubrica. Feito isto, a pregoeira passou à abertura dos Envelopes nº 01 contendo a proposta 

comercial escrita, constatando. A licitante proponente ESTRELA LOCADORA EIRELI, 

apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 178.200,00 cento e setent e oito mil e 

duzentos reais, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo 

com as exigências do edital. A licitante proponente JTL LOCADORA DE VEÍCULOS 

LTDA, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 223.080,00 (duzentos e vinte e 

três mil e oitenta reais), para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de 

acordo com as exigências do edital. A licitante proponente M&E ALUGUEL DE CARROS 

LTDA, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 170.940,00 (cento e setenta mil 

novecentos e quarenta reais), para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta 

comercial de acordo com as exigências do edital. Conhecidas as propostas comerciais a 

pregoeira franqueou a palavras aos representantes das licitantes proponentes para manifestarem 

a respeito de seu conteúdo. Neste instante, a Srta. Amanda Andreza Nunes Martins aduziu que: 

“A proposta comercial apresentada pela licitante proponente JTL Locadora de Veículos Ltda 

não atendeu na íntegra as exigências do edital regente do certame, vez que não foi indicado a 

marca e o modelo dos veículos, condição esta sanada em resposta a questionamento 

formulado”. O Sr. Maycon Roger Pereira, igualmente, manifestou que “A proposta comercial 

da JTL Locadora não indicou o prazo de locação e pagamento, nos termos do item 2.1.3. 

Seção 7 do edital”. Diante das manifestações ora transcritas a pregoeira delibera no sentido de 

promover a desclassificação da proposta comercial da licitante proponente JTL Locadora de 

Veículos por não ter atendido o edital naquilo que tange a indicação de marca e modelo dos 

veículos. Contudo, deixa de desclassificá-la por não ter constado em sua proposta o prazo de 

locação e pagamento, pois, entende esta pregoeira que a partir do momento em que a licitante 

entrega seus envelopes está submetida às normas do instrumento regente. Nada mais. As 

demais propostas comerciais foram classificadas porque atenderam na íntegra as exigências do 

edital regente do certame. Em seguida a pregoeira passou a fase de lances os quais se 

encontram registrados na planilha em anexo que é parte integrante e inseparável desta ata. 

Abertura do Envelope Documentação: Encerrado a fase de lance, a pregoeira passou a 

abertura do envelope nº 2, contendo a documentação necessária à fase de habilitação da 

licitante proponente que ofertou o menor preço na fase anterior. Analisando os documentos 

apresentados com o que foi exigido no edital a pregoeira delibera no sentido de habilitar a 

licitante proponente M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA, por ter apresentado na íntegra os 

documentos exigidos para esta fase. Deliberação da Pregoeira: Tendo em vista que o 

processo obedeceu aos tramites da legislação aplicada, a pregoeira declara como vencedora do 

presente certame licitatório a licitante proponente M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA que 
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irá locar o objeto deste certame ao preço global de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil 

reais), sendo o valor unitário de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), por mês, nas 

condições constantes na sua proposta comercial escrita, e em concordância ao edital. Fase 

Recursal: Franqueada a palavra ao(s) representante(s) da(s) licitante(s) proponente(s) para 

manifestar(em) se tem interesse em interpor recursos administrativo, reinou silêncio. 

Adjudicação: A pregoeira delibera no sentido de adjudicar o objeto deste processo em favor 

da(s) licitante(s) proponente(s) declarada(s) vencedora(s). Encerramento: Pela pregoeira foi 

determinada a suspensão da presente sessão pública, pelo prazo de 15 (quinze) minutos, 

necessários à conclusão da lavratura desta ata. Retornando aos trabalhos esta ata foi lida, 

aprovada e assinada pelos presentes. Nada mais a tratar, a pregoeira agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a presente sessão pública. 

 

JAQUELINE HELENA ALVES – Pregoeira 

 

MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA – Equipe de Apoio 

 

 

DEISE STEPHANIE FERREIRA DA SILVA – Equipe de Apoio 

 

 

BEATRIZ PONCIANO SANTOS – Equipe de Apoio 

 

 

M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA – EPP 

Wesley Costa Muniz - Representante Legal 

 

 

JTL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 

Júlio Vilmar Temponi Godinho Filho 

 

 

ESTRELA LOGÍSTICA EIRELI 

Amanda Andreza Nunes Martinho 

 

 

JOÃO DOS SANTOS 

Controle de Frotas 

 

ALCIDES LONGO DE BARROS 

Presidente do Poder Legislativo 


