
Município de Carmo do Paranaíba - MG 
Av. Costa Júnior – nº 306               (34) 3851-2068 – 3851-2068 

compras@carmodoparanaíba.mg.gov.br 
 

 1 

 

ATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/2017 
 

É objeto da presente licitação Aquisição de MATERIAL PERMANENTE, sendo Relógios de 

Ponto eletrônico biométrico, conforme as especificações constantes no Anexo I - Formulário de 

Proposta de Preços. 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2017, às 13h10min, reuniu-se a pregoeira 

Isabele Resende Gontijo Ribeiro e a equipe de apoio Neusa Maria de Oliveira Santiago Garcia e 

Jonatan Henrique Branquinho de Deus, para condução dos trabalhos pertinentes ao Pregão 

Presencial n.º 069/2017, que tem por objeto o definido no preâmbulo desta ata, no edital, 

publicado no site: http://www.carmodoparanaiba.mg.gov.br , afixado no quadro de aviso da 

Prefeitura Municipal e do Setor de Compras e Licitações, conforme Lei Municipal n.º 1778/2005. 

Credenciou-se para o certame a empresa:  JEAN SATURNINO SILVA MEI representada por     

Jean Saturnino Silva – CPF: 020.647.096-73. A pregoeira declarou encerrado o credenciamento. 

A pregoeira abriu os envelopes de Proposta de Preços e após uma análise a empresa licitante foi 

classificada por estar de acordo com o ato convocatório, conforme mapa de classificação anexado 

ao processo. A pregoeira deu início à fase de lances verbais, sendo a empresa: JEAN 

SATURNINO SILVA MEI vencedora no valor total de R$7.232,00 (sete mil, duzentos e trinta 

e dois reais). Foi examinada a aceitabilidade do preço pela pregoeira, que declarou sua 

conformidade após comparação com o preço básico fornecido pelas Secretarias solicitantes. Logo 

após a empresa vencer o primeiro item, a pregoeira abriu os envelopes de documentações, 

analisou detalhadamente e constatou que as empresa estava HABILITADA por atender as 

disposições do Edital. Finalizando os trabalhos a pregoeira adjudicou os itens de menor preço à 

empresa licitante, conforme citado acima, totalizando esta licitação o valor de R$7.232,00 (sete 

mil, duzentos e trinta e dois reais). Será de responsabilidade das Secretarias solicitantes a 

fiscalização dos materiais adquiridos, podendo notificar ou aplicar as penalidades da lei no caso 

de desacordo com edital e contrato. Nenhuma empresa manifestou intenção em interpor recursos. 

O processo será encaminhado ao Prefeito Municipal, César Caetano de Almeida Filho para 

homologação do resultado. Nada mais havendo a tratar, a pregoeira declarou encerrados os 

trabalhos, lavrando-se a presente ata, que vai assinada pela pregoeira, equipe de apoio e os 

licitantes presentes. Carmo do Paranaíba, 27 de setembro de 2017. 

 

 

http://www.carmodoparanaiba.mg.gov.br/
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Isabele Resende Gontijo Ribeiro 

Pregoeira 

 

 

Jonatan Henrique Branquinho de Deus 

Equipe de apoio 

 

 

Neusa Maria de Oliveira Santiago Garcia 

Equipe de apoio 

 

 

JEAN SATURNINO SILVA MEI  

Jean Saturnino Silva – CPF: 020.647.096-73 


