
  
Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

CNPJ 18.188.219/0001-21

Processo: 0151/2014 Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 082/2014

  ATA DE ABERTURA

ATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 082/2014, Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de ferramentas para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de São Lourenço.

Aos  vinte  e  dois  dias  do  mês  de  maio  de  2014,  às  12  horas,  reuniram-se  o 
Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 2.111/2014, para o certame 
licitatório que tem por objeto o definido no preâmbulo desta ata, realizado através do 
endereço  WEB  www.caixa.gov.br.  Credenciou-se  para  o  certame  09  empresas  e 
apresentaram propostas às seguintes: 

CPF / CNPJ NOME / RAZÃO SOCIAL 
07.324.021/0001-01 Ros Rio Materiais e Comercio Ltda-EPP
13.395.341/0001-55 ELIANDRO JOSE MACHADO
17.242.477/0001-86 Fabiano Bittencourt dos Santos - ME
11.038.785/0001-08 Vilson da Silva Brum

Foi aberta a fase de lances pelo site, no intervalo das 14h às 14h30min do corrente dia. A 
seção de lances foi prorrogada até ás 16h do dia vinte e dois do mês de maio de 2014, 
pois  a  internet  estava inoperante.  A empresa  Ros  Rio Materiais  e  Comercio  Ltda-EPP, 
solicitou desclassificação dos itens 10 e 90, passando-se assim para o próximo colocado. A 
empresa  Vilson da Silva Brum solicitou desclassificação do item 73, passando-se para o 
próximo colocado. A empresa Eliandro Jose Machado foi inabilitada por descumprir o item 
6.1 do anexo II do edital, passando-se assim os itens para o próximo colocado. A seguir, 
procedeu-se à análise dos documentos habilitatórios das empresas,  com o exame das 
documentações recebidas via e-mail e entregue diretamente na Gerencia de Licitações, 
Compras e Contratos; sendo consideradas as empresas HABILITADAS.

 
Tendo em vista que não houve recurso, a proposta final ficou conforme requisições 

apuradas em anexo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio.

Pregoeiro: _________________________________

Equipe de Apoio:

______________________      ____________________   _______________________

https://www6.caixa.gov.br/fornecedores/pregao_oc/asp/comprador/pregao/grd_detalhar_proposta.asp?PRM_sTelaORigem=grd_visualizar_proposta.asp&PRM_sTelaRetorno=grd_visualizar_proposta.asp&PRM_sCoFornecedor=11038785000108&PRM_sNomeRazao=Vilson%20da%20Silva%20Brum&PRM_sPlanilha=/municipios/docspgeoc/planilha/PC_18188219000121_0082_2014_1_265478.xls
https://www6.caixa.gov.br/fornecedores/pregao_oc/asp/comprador/pregao/grd_detalhar_proposta.asp?PRM_sTelaORigem=grd_visualizar_proposta.asp&PRM_sTelaRetorno=grd_visualizar_proposta.asp&PRM_sCoFornecedor=17242477000186&PRM_sNomeRazao=Fabiano%20Bittencourt%20dos%20Santos%20-%20ME&PRM_sPlanilha=/municipios/docspgeoc/planilha/PC_18188219000121_0082_2014_1_265401.pdf
https://www6.caixa.gov.br/fornecedores/pregao_oc/asp/comprador/pregao/grd_detalhar_proposta.asp?PRM_sTelaORigem=grd_visualizar_proposta.asp&PRM_sTelaRetorno=grd_visualizar_proposta.asp&PRM_sCoFornecedor=13395341000155&PRM_sNomeRazao=ELIANDRO%20JOSE%20MACHADO&PRM_sPlanilha=/municipios/docspgeoc/planilha/PC_18188219000121_0082_2014_1_265368.pdf
https://www6.caixa.gov.br/fornecedores/pregao_oc/asp/comprador/pregao/grd_detalhar_proposta.asp?PRM_sTelaORigem=grd_visualizar_proposta.asp&PRM_sTelaRetorno=grd_visualizar_proposta.asp&PRM_sCoFornecedor=07324021000101&PRM_sNomeRazao=Ros%20Rio%20Materiais%20e%20Comercio%20Ltda-EPP&PRM_sPlanilha=/municipios/docspgeoc/planilha/PC_18188219000121_0082_2014_1_264470.doc
http://www.caixa.gov.br/

