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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO 

 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2022, as 13:30 h (treze horas e trinta 

minuto), no prédio do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Água 

Comprida/MG, em cumprimento às disposições contidas no Decreto 006/2022 reuniram-

se os membros da Comissão Permanente de Licitações, os quais foram devidamente 

designados pelo  Sr. Prefeito  Municipal, sendo Presidente: Bruno Ribeiro Silva, Vice-

Presidente: Leila Fabiana da Silva e Oliveira, Secretária: Mônica Rodrigues de Melo, 

com a  finalidade de realizar a sessão de análise da documentação e proposta do 

processo 039.01/2022 – pregão presencial 002/2022, cujo objeto é objeto contratação 

de professor de música – violão, viola, guitarra, baixo, ukelelê para ministrar aulas nas 

oficinas do CRAS, com carga horária semanal de 08 horas. 

 

Para dar publicidade ao processo, seu edital resumido foi publicado no Diário Oficial dos 

Municípios da Associação Mineira de Município na data de 06 de setembro de 2022, 

respeitando-se o prazo mínimo de 15 dias desde sua publicação. 

 

Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a 

sessão pública para o credenciamento dos interessados, constatando-se a presença de 

apenas um interessado: Luís Humberto de Ávila Júnior, inscrito no CPF 059.477.006-

89, juntamente com declaração de inexistência de impedimento para licitar. 

 

A seguir, passamos a abertura do envelope com a proposta de preço do licitante, a qual 

foi analisada e rubricada pelos presentes, constatando-se que estava de acordo com o 

solicitado no edital. Dessa forma, a proposta foi aceita e CLASSIFICADA, como abaixo: 

 

Licitante Valor lance 

Luís Humberto de Ávila Júnior R$ 2.850,00 / mensal 

 R$ 34.200,00 / anual 
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Como havia apenas um licitante passamos a negociação direta com este, o qual afirmou 

não ter condições de reduzir os valores apresentados. Como os valores unitários estavam 

abaixo do preço de referência, foi aceito pelo Pregoeiro. 

 

A seguir, passamos a análise da documentação do licitante, que estava de acordo com o 

solicitado no edital, sendo HABILITADO. Dessa forma, esse Pregoeiro classifica como 

melhor proposta e ADJUDICA o objeto da licitação à Luís Humberto de Ávila Júnior, 

inscrito no CPF 059.477.006-89 pelo valor global de R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e 

duzentos reais), sendo R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais) / mensal. 

 

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 

licitante presente. Água Comprida / MG, 20 de setembro de 2022. 

 

  

Assinaturas dos membros da C.P.L.: 
 

 
 
 
 

Bruno Ribeiro Silva                                                 Leila Fabiana da Silva e Oliveira 

             Presidente                                                                     Vice-presidente 

 

 

   Mônica Rodrigues de Melo                                                Luís Humberto de Ávila Júnior 

               Secretária                                                                                 Licitante 

 

 

         


