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PROCESSO
DE COMPRAS
002/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE
BATERIA PARA VEÍCULO
OFICIAL DA AUTARQUIA

Início do processo:21/01/2019
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SOLICITAÇÃO (OBJETO)
Bateria automotiva para veículo oficial da Autarquia, Ford Fiesta Sedan, 1.6, ano
2011, modelo 2012, Bateria selada, de 12V , 45A, com garantia mínima de 18 meses.

Com serviço de instalação incluso. Retirada da bateria usada e destinação correta
sob responsabilidade da empresa.

Prazo de entrega: até 03 (três) dias após a emissão da ordem de fornecimento
Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias após a entrega e emissão de nota fiscal. O
pagamento será feito através de transferência bancária.
Julgamento: menor preço.
O fornecedor deverá dar garantia dos produtos, caso ocorra, em poucos dias, danos
comprovadamente não causados pelo usuário, quando os mesmos deverão ser trocados,
sem custos para a AME.

A contratada deverá ter vigentes as certidões CRF (FGTS), CND's (Receita Federal,
Trabalhista e Municipal)
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AUTORIZAÇÃO

Poços de Caldas, 21 de janeiro de 2019.

Considerando que a Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas — AME
possui um veículo oficial marca Ford, modelo Fiesta Sedan, placas HLF-7898 e que a
bateria do mesmo precisa ser substiuída uma vez que não corporta mais “carga” e está
com prazo de validade vencido.
Considerando a necessidade de aquisição de nova bateria, e que a mesma deve
apresentar garantia mínima de 18 meses, com serviço de retirada e destinação correta
da bateria velha, bem comoa instalação da nova por conta da ganhadora do processo de

compras.
Considerando que, para esta aquisição, deverá ser realizada cotações de preços
com empresa especializadas.

Considerando que verificou-se que há disponibilidade orçamentária e financeira
que suportam tal aquisição.
Autorizo a aquisição de bateria automotiva para o veículo oficial da Autarquia,
conforme os documentos que compõem o presente processo.
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Nanci de Moraes
Diretora Executiva - AME
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EMPRESAS COTADAS
1 — Sulbat Distribuidora de Baterias e Pilhas Ltda. - e-mail: fat.sulbatQQhotmail.com — tel.:
3722-2573

2 -Cobap Baterias — e-mail: cobapbaterias(Dhotmail.com — tel : 3722-5151
3 — Baterias Gabema — e-mail: reginaldo .tiburcioQQhotmail.com — tel: 3722-2610
4 — Mercadão das Baterias — e-mail: mercadaobateriaspocos(Ogmail.com — tel: 3712-6545
5 — Auto Elétrica Nossa Senhora de Fátima — e-mail: eletricaesomnsf(Ogmail.com — tel:
3714-7954
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Aquisição de bateria automotiva para o veículo oficial da Autarquia Municipal de
Ensino de Poços de Caldas (002/2019)
A Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas fará a aquisição de uma bateria automotiva
para o seu veículo oficial, conforme especificado abaixo, através de compra direta,
após
apresentação das cotações de preços e análise da proposta mais vantajosa.
Julgamento: menor preço unitário.
Condições para entrega: A empresa vencedora deverá entregar o material em até O3(três)
dias após a emissão da Ordem de Fornecimento, na Autarquia Municipal de Ensino, localizada na
Avenida Padre Francis Cletus Cox, nº300, Country Club, de 10:00 às 16:00 horas, de segunda a
sexta-feira.
Condições de pagamento: transferência bancária em até 30 (trinta) dias após entrega do
produto e emissão da nota fiscal. Exígivel nota fiscal.
Exigível garantia dos produtos. Em casos de produtos fora das especificações ou caso ocorra, em
poucos dias, danos comprovadamente não causados pelo usuário, os produtos deverão ser
trocados, no prazo máximo de 7 (sete) dias, sem custos para a AME.

As empresas deverão ter vigentes as certidões CRF (FGTS), CND's (Receita Federal,
Trabalhista e Municipal)
PROPOSTA:
t Material
1

Qtdde

|Bateria automotiva para veículo Ford Fiesta|01 (uma)

Marca
Cral

Valor unitário
230,00

Sedan, 1.6, ano 2011, modelo 2012. Selada, |unidade
de12V, 45A., com garantia mínima de 12

meses. Serviço de instalação incluso. Retirada
da bateria usada e destinação correta sob
responsabilidade da empresa

Empresa (Razão social): M3 Comercial Distribuição de Baterias
CNPJ:26.407.731/0001-40
Contato: Octávio G.

Telefone: 3712-6545

Obs.: Preço na troca

Prazo para apresentação de propostas: 22/01/2019 — 10:00h
Análise das propostas: 22/01/2019 — 10:30 h

Av. Padre Francis Cletus Cox, 300 - Country Club - CEP 37714-620 Poços de Caldas - MG -

Tels.: (35) 3714-3004 / 3714-3128- e-mail: autarquiadeensinoBgmail.com CNPJ:
17.854.977/0001-79
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Aquisição de bateria automotiva para o veículo oficial da Autarquia Municipal de
Ensino de Poços de Caldas (002/2019)
A Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas fará a aquisição de uma bateria automotiva
para o seu veículo oficial, conforme especificado abaixo, através de compra direta,
após
apresentação das cotações de preços e análise da proposta mais vantajosa.
Julgamento: menor preçounitário.
Condições para entrega: A empresa vencedora deverá entregar o material em até O3(três)
dias após a emissão da Ordem de Fornecimento, na Autarquia Municipal de Ensino, localizada na

Avenida Padre Francis Cletus Cox, nº300, Country Club, de 10:00 às 16:00 horas, de segunda a

sexta-feira.
Condições de pagamento: transferência bancária em até 30 (trinta) dias após entrega do
produto e emissão da nota fiscal. Exígivel nota fiscal.
Exigível garantia dos produtos. Em casos de produtos fora das especificações ou caso ocorra, em
poucos dias, danos comprovadamente não causados pelo usuário, os produtos deverão ser
trocados, no prazo máximo de 7 (sete) dias, sem custos para a AME.

As empresas deverão ter vigentes as certidões CRF (FGTS), CND's (Receita Federal,
Trabalhista e Municipal)
PROPOSTA:
t [Material
1

Qtdde

|Bateria automotiva para veículo Ford Fiesta|01 (uma)
Sedan, 1.6, ano 2011, modelo 2012. Selada, [unidade
de12V, 45A., com garantia mínima de 18

Marca
Heliar

Valor unitário
280,00

meses. Serviço de instalação incluso. Retirada

da bateria usada e destinação correta sob
responsabilidade da empresa

Empresa (Razão social): M3 Comercial Distribuição de Baterias

CNPJ:26.407.731/0001-40
Contato: Octávio G.

Telefone: 3712-6545

Obs.: Preço na troca

Prazo para apresentação de propostas: 22/01/201 9 —- 10:00h
Análise das propostas: 22/01/2019 — 10:30 h

Av. Padre Francis Cletus Cox, 300 - Country Club - CEP
37714-620 - Poços de Caldas - MG Tels.: (35) 3714-3004 / 3714-3128- e-mail: autarquiadeensi
noOgmail.com CNPJ: 17.854.977/0001-79
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Aquisição de bateria automotiva para o veículo oficial da Autarquia Municipal de
Ensino de Poços de Caldas (002/2019)
A Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas fará a aquisição de uma bateria automotiva
para o seu veículo oficial, conforme especificado abaixo, através de compra direta,

após

apresentação das cotações de preços e análise da proposta mais vantajosa.
Julgamento: menor preço unitário.

Condições para entrega: A empresa vencedora deverá entregar o material em até O3(três)
dias após a emissão da Ordem de Fornecimento, na Autarquia Municipal de Ensino, localizada na

Avenida Padre Francis Cletus Cox, nº300, Country Club, de 10:00 às 16:00 horas, de segunda a
sexta-feira.
Condições de pagamento: transferência bancária em até 30 (trinta) dias após entrega do
produto e emissãoda nota fiscal. Exígivel nota fiscal.

Exigível garantia dos produtos. Em casos de produtos fora das especificações ou caso ocorra, em
poucos dias, danos comprovadamente não causados pelo usuário, os produtos deverão ser
trocados, no prazo máximo de 7 (sete) dias, sem custos para a AME.

As empresas deverão ter vigentes as certidões CRF (FGTS), CND's (Receita Federal,
Trabalhista e Municipal)
PROPOSTA:
t Material
1

Qtdde

|Bateria automotiva para veículo Ford Fiesta/01 (uma)
Sedan, 1.6, ano 2011, modelo 2012. Selada, unidade
de12V, 48A., com garantia mínima de 24
meses. Serviço de instalação incluso. Retirada
da bateria usada e destinação correta sob
responsabilidade da empresa

Marca
Heliar
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Valor unitário
R$ 300,00

Empresa (Razão social): Sulbat Distribuidora de Baterias e Pilhas LTDAEPP
CNPJ: 23.750.102/0001-20
Contato:José Luís Sacani Bachi Telefone: (35)3722-2573

Obs.: Bateria com 24 meses de garantia, entrega imediata.

Prazo para apresentação de propostas: 22/01/20
19 — 10:00h
Análise das propostas: 22/01/2019 — 10:30
h

Av. Padre Francis Cletus Cox, 300 - Country
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MAPA DE PROPOSTAS(preços apresentados pelos fornecedores)
Aquisição de bateria automotiva para veículo oficial da Autarquia
Valor unitário

Empresa

Valor

Marca

Garantia

M3 Comercial

R$ 230,00

Cral

12 meses

M3 Comercial

R$ 280,00

Heliar

18 meses

Sulbat
Distribuidora

R$ 300,00

Heliar

24 meses

Moura (site)

R$ 329,90

Moura

18 meses

Av. Pe. Francis Cletus Cox, 300 - Country Club - CEP 37714-620 - Poços de Caldas - MG -

Fones: (35) 3714-3004 / 3714-3128 - e-mail: autarquiadeensinoOgmail.com CNPJ 17.854.977/0001-79

:
Eq
5
Prefeitura Municipal de

AUTARQUIA
MUNICIPAL DE ENSINO
DE POÇOSDE CALDAS

Poços de Caldas

ATA DE JULGAMENTO
Aosvinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, em sala própria da
Autarquia Municipal de Ensino, reuniram-se a Diretora Executiva da AME, Profº Nanci de
Moraes, a Secretária Executiva da AME, Neiva Aparecida Otávio e o Contador da AME,
sr. Mitsuo Yoshioka para analisarem as propostas deste processo de compras, cujo obejto
é a aquisição de uma bateria automotiva para o veículo oficial da Autarquia. Verificou-se
que foram enviados pedidos de cotação de preços para 5 (cinco) empresas, sendo elas:
1 — Sulbat Distribuidora de Baterias e Pilhas Ltda.; 2 - Cobap Baterias ; 3 — Baterias
Gabema: 4 — Mercadão das Baterias; 5 - Auto Elétrica Nossa Senhora de Fátima; sendo
que destas, duas empresas apresentaram orçamentos : Sulbat e Mercadão das Baterias,
que enviou duas opções do produto solicitado. Foi realizada uma consulta via internet,
para verificar se os preços apresentados estavam dentro dos valores de mercado. Na
análise das propostas, a comissão optou pela escolha do produto da empresa Mercadão
das Baterias — bateria marca Heliar, pelo preço de R$280,00 (duzentos e oitenta Reais),
considerando este ser o menor valor para o produto que apresentou a garantia exigida, de
dezoito meses. Assim, a comissão declara vencedora deste processo a empresa
Mercadão das Baterias (M3 Comercial Distribuição de Baterias) por apresentar o melhor
preço dentro das especificações exigidas.
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Prof? Nanci de Moraes
Diretora Executiva — AME
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Neiva Aparecida Otávio

Secretária Executiva — AME
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— Mitsuo Yohioka
Contador - AME
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