
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 000027/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000007/2018

ATA DA SESSÃO REALIZADA NO DIA 19 de junho de 2018, ÀS 09:12min, NO 
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO.

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 09:12min, no Plenário 
da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, reuniram-se a Pregoeira Maria Bernadete do 
Prado Coelho e os membros da Equipe de Apoio, Euler Moreira de Freitas, Rubens Alves 
Ferreira e Keli Daniela Fernandes, para procederem à abertura dos envelopes referentes ao 
Pregão Presencial nº 000007/2018, menor preço por item, o qual tem por objetivo a 
aquisição de móveis para reposição de peças que estão danificadas e atender aos novos 
setores do Centro de Atenção ao Cidadão - CAC: Identificação e Assessoria Jurídica. A 
sessão contou também com a presença do Servidor Eduardo José Abreu Júnior - Controlador 
Interno. Compareceram as empresas ERNANI COSTA EIRELI, CNPJ: 01.529.886/0001-28, 
com representação legal da Sra. RAFAELA CRISTINA COSTA, CPF: 096.226.346-05 e 
MOVEIS ESCRITORIO S.A EIRELI - ME, CNPJ: 26.966.392/0001-31, com representação 
legal do Sr. DALSON DE PAULA SOUZA, CPF: 029.752.406-27. Dando início aos 
procedimentos, a Pregoeira disponibilizou para as licitantes presentes os documentos do 
credenciamento dos representantes das empresas, que consideraram todos aptos a 
participarem da fase de lances. Rubricado os envelopes com a proposta de preços, a 
Pregoeira e Equipe considerou as propostas de acordo com os termos Edital e os preços 
aceitáveis, visto que estavam próximos aos valores da média apurada, classificando as 
licitantes presentes nos termos do Edital. Aberta a fase de lances, a empresa MOVEIS 
ESCRITORIO S.A EIRELI - ME ofertou o menor preço para todos os itens, sendo 
classificada em primeiro lugar. Em segundo lugar foi classificada a ERNANI COSTA EIRELI. 
Na fase de habilitação, analisada e rubricada a documentação apresentada pela empresa 
classificada em primeiro lugar, a mesma foi considerada habilitada nos termos do Edital, 
tendo apresentado todos os documentos exigidos que comprovaram a sua regularidade 
perante os órgãos fiscalizadores. Não houve manifestação de recursos, assim a pregoeira 
declarou a empresa MOVEIS ESCRITORIO S.A EIRELI - ME vencedora do certame, com a 
proposta nos valores conforme relatório anexo a essa ata e, na ocasião, adjudicou à mesma 
o objeto licitado. O envelope nº 02 foi devolvido fechado à representante da empresa 
ERNANI COSTA EIRELI. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão às nove 
horas e quarenta e nove minutos, cuja ata vai assinada por todos os presentes.
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