ATA DE JULGAMENTO

Aos 26 (vinte e seis dias) dias do mês de abril de 2021, às 13:00 h (treze horas), no prédio do
Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Água Comprida/MG, em
cumprimento às disposições contidas no Decreto Municipal 017/2021, reuniram-se o
Pregoeiro, BRUNO RIBEIRO SILVA, e os membros da Equipe de Apoio, os quais foram
devidamente designados pelo Senhor Prefeito Municipal com a finalidade de realizar os
procedimentos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL 00/20214 (Processo 022.01/2021), com
fundamento na Lei 10.520/02 e Decreto Municipal 009/08, aplicando-se subsidiariamente a
Lei 8.666/93 e alterações.

Objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de material de construção para
atender o Departamento de Infra Estrutura.

A publicação do edital resumido do presente pregão foi feita no Diário Eletrônico dos
Municípios da Associação Mineira de Municípios na data de 09 de abril de 2021 respeitandose o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a disponibilização do edital com sua
publicação e a data de sua realização. Além da publicação do edital do presente pregão no
diário, foi feita também no site do Município (www.aguacomprida.mg.gov.br/licitacoes) e
enviado por email àquelas interessadas do ramo que solicitaram.

Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a
sessão pública para o credenciamento, constatando-se e presença de apenas um
interessado: 1) LEJ Materiais de Construção Ltda ME, inscrita no CNPJ 13.531.141/000182, que apresentou a declaração de pleno atendimento e enquandramento como ME/EPP.

A seguir, passamos a abertura do envelope com as proposta de preço do licitante,
constatando-se que estava de acordo com o solicitado no edital. Ela foi analisada pelo
Pregoeiro e equipe de apoio. Dessa forma, a proposta foi aceita e CLASSIFICADA,
passando-se a fase de lances, cujo relatório encontra-se anexo. Após a fase de lances,
passamos a negociação direta com a classificada em primeiro lugar, que afirmou não ter
condições de redução dos valores.
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Como há alguns itens acima do preço de referência e houve apenas uma licitante (nas
licitações em anos anteriores, muitas também foram desertas), o Pregoeiro juntamente com
o Departamento de Compras fará análise da aceitabilidade desses preços, se realmente
refletem o preço de mercado, uma vez que a licitantes afirmou que os preços de referência
estão defasados. Assim, a adjudicação desses itens ficará condicionada a nova pesquisa de
preço a ser realizada.

Em face da classificação, passamos a análise da documentação da empresa, que
apresentou todo o solicitado no edital, sendo HABILITADA. Dessa forma, esse Pregoeiro
classifica como vencedora e ADJUDICA o objeto da licitação nos itens que estão dentro do
preço de referência à LEJ Materiais para Construção Ltda ME, inscrito no CNPJ
13.531.141/0001-82, conforme relatório anexo.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para lavratura da presente ata, que
depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, por sua equipe de apoio, e
licitantes presentes. Água Comprida / MG, 26 de abril de 2021.

Assinaturas do Pregoeiro e Equipe de Apoio:

BRUNO RIBEIRO SILVA
Pregoeiro

PRISCILLA LOPES PIRES OLIVEIRA
Equipe de Apoio

LEJ Materiais para Construção
Edilvia Moreira Tosta Pereira
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