ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2020
Ás 28/05/2020 – 10:45horas, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, à
Avenida Maestro Sansão, 236, Centro, Muriaé-MG, reuniu-se o pregoeiro e a equipe de apoio,
nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito, através do Decreto nº 9428 para dar seguimento ao a licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 85/2020, que tem por objeto o Registro de Preço para
aquisição de motosserra, motopoda, roçadeira, podador, compactador e perfurador para uso no
Município de Muriaé.Requisitante do presente instrumento: PREFEITURA MUNICIPAL DE
MURIAÉ. ASSUNTO: Esta Sessão destinou-se à abertura do Pregão Presencial n° 85/2020 , no
dia 20/05/2020, objetivando a obtenção das propostas mais vantajosas para a Administração, por
meio de lances verbais disputados entre os licitantes. Entretanto após o início da fase dos lances
verbais, foi constatado erro na elaboração do descritivo dos itens: 2,3,5 e 6 pertencentes ao
presente Edital e aberto prazo para a realização de diligência para a averiguação e possível
correção do referido erro. Em tempo, foi remarcada para a data 05 de junho de 2020 às 8:30 para
dar continuidade da presente sessão. Ocorre que após análise em conjunto com a Secretaria
Requisitante, foi chegado seguinte conclusão:Deverão ser adjudicados os itens 1 e 4 aos
ganhadores, uma vez que já foram abertos e conferidos a documentação da habilitação durante a
sessão, e os demais cujo o descritivo estão incorretos deverão ser anulados. ADJUDICAÇÃO:
Fica adjudicada a COMPACT POWER MÁQUINAS LTDA - EPP - 11.496.215/0001-61, situada
na RUA PORTO RICO - N°32 - ITAPOÃ - BELO HORIZONTE - MG com o valor total de R$
38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais),, JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 24.708.774/0001-30, situada na RUA JOSE AUGUSTO MARCOS, 500 - PONTE PRETA UBA - MG com o valor total de R$ 4.950,00 (quatro mil e novecentos e cinquenta reais),,
conforme itens acima vencedores.EMPRESAS VENCEDORAS :
COMPACT POWER MÁQUINAS LTDA - EPP - 11.496.215/0001-61, situada na RUA PORTO RICO N°32 - ITAPOÃ - BELO HORIZONTE - MG com o valor total de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e
quinhentos reais),
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JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES - 24.708.774/0001-30, situada na RUA JOSE AUGUSTO
MARCOS, 500 - PONTE PRETA - UBA - MG com o valor total de R$ 4.950,00 (quatro mil e novecentos
e cinquenta reais),
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Em tempo, solicito a ANULAÇÃO DOS DEMAIS ITENS do presente certame.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a
sessão, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, sua
equipe e pelo representante credenciado. Esta sessão encerrou-se às 10 horas 52 minutos.

CAROLINE FRANKLIN GONÇALVES GUEDES
Pregoeiro
ELAINE CRISTINA MAGALHÃES DIAS
Equipe de Apoio

