Prefeitura Municipal de
Consolação
Estado de Minas Gerais

ATA DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO
ENVELOPE “PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO”
Processo Licitatório n.º 33/2020 - Pregão Presencial n° 10/2020
No décimo sexto dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às 13 (treze) horas na
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Consolação, situada a Rua Ananias
Cândido de Almeida, 44- Centro, na cidade de Consolação, Estado de Minas Gerias,
reuniu-se a comissão Julgadora desta licitação (modalidade pregão presencial), a
fim de analisar, apreciar e julgar as propostas das empresas que estão participando
do certame. Estando presentes os membros da CPL Eliete Paula de Moraes, João
Paulo Andrade Gutierrez e Fernando de Cassia Mota Souza, o Pregoeiro Fábio
Pereira Carneiro. Dando inicio aos trabalhos, constatou-se a presença das seguintes
empresas:
Empresas Participantes
CPF/CNPJ
Representante

Nome
ITN
MÁQUINAS
EQUIPAMENTOS
EIRELI

E

34.766.538/0001-23

Marcelo Pinto

CPF Repres.

ME/EPP
/MEI

610.747.486-20

ME

A CPL verificando a presença de 1 (uma) empresa a participar do presente certame,
decidiu-se em continuar o mesmo. Assim dando continuidade ao processo licitatório
evitando qualquer nulidade foram recebidos os documentos preliminares, passando
às mãos da CPL para assinatura. Assim, o pregoeiro deu por regular o
credenciamento da empresa participante Desta forma passou-se a fase de
apreciação das propostas apenas das empresas credenciadas, assim passou-se a
fase de lances sendo obtido os seguintes resultados:
PROPOSTAS DAS EMPRESAS
ITEM 01
Empresas
Proposta
ITN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
R$ 109.990,00
EIRELI

FRACASSADA PROPOSTA APRESENTADA ACIMA DO PREÇO MÉDIO
Tendo em vista que após a abertura do envelope de proposta não foi obtido
negociação com a empresa licitante do preço médio do referido objeto do certame
no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) declaro fracassado o presente
certame. Antes de encerrar a presente seção o presidente da CPL determinou a
cópia desta ata fosse publicada no mural de Publicações Oficiais da Prefeitura, em
atendimento ao principio da publicidade. Nada mais havendo a se tratar, deu por
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encerrada a seção que foi por mim Fábio Pereira Carneiro lavrada a presente ata
que depois de lida e aprovada vai assinada na forma da legislação vigente pelo
Pregoeiro Oficial, pelos membros da Licitação, pela equipe de apoio, pela empresa
participante do certame. Pregão presencial encerrado às 14h18min.
Fábio Pereira Carneiro – Pregoeiro
Eliete Paula de Moraes – Presidente da CPL
João Paulo Andrade Gutierrez – Membro da
CPL
Fernando de Cássia Mota Souza – Membro
da CPL
ITN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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