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ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO  

 

PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 

PROCESSO DE COMPRA Nº 094/2021 

 

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de junho de 2021, reuniu-se a Pregoeira e Equipe de 

Apoio, nomeados pela Portaria nº SAAE/GAN - 051 de 03 de maio de 2021, na sala de reuniões, situada na 

Travessa dos Leões, nº 140, Centro, Guanhães/MG, para recebimento e julgamento de documentos e 

propostas do Pregão Presencial nº 014/2021, cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual 

locação de caminhão pipa, gerador de energia e bomba submersa para água bruta, conforme 

especificações constantes nos ANEXOS I e II - Termos de Referência do Edital, cujo extrato de aviso foi 

publicado na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 12 de junho de 2021. O extrato do aviso 

também foi publicado no Quadro de Aviso da Autarquia e o Edital na íntegra no Site Institucional.  

 

Declarada aberta a sessão do pregão pela pregoeira é dado início às apresentações e ao recebimento dos 

envelopes.  

 

Credenciamento: As empresas abaixo manifestaram interesse em participar da presente licitação, 

conforme credenciamento apresentado: 

 

20.490.472/0001-87 - JULIANA APARECIDA LARA CARVALHO 

Repr.: ADNILSON SOARES DE SOUZA                       

Ident: MG 16119450        

Comprovou ser ME/EPP 

 

24.296.390/0001-57 - MV SERVICOS E LOCACAO LTDA ME 

Repr.: HILSON MATEUS SILVA                            

Ident: M 4321015          

Comprovou ser ME/EPP 

 

00.994.110/0001-16 - ORCAL ORGANIZACOES CASTRO LTDA 

Sócio: CLAUDIA VENTURA DE CASTRO                      

Ident: MG 11107739        

Comprovou ser ME/EPP 

 

24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

Repr.: ANGELO GABRIEL DE MOURA                        

Ident: MG 7204849        

 

Orientações: O Pregão reger-se-á em conformidade com as exigências legais, principalmente no que se 

refere ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; obedecendo aos 

preceitos da Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e a Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores.  

 

A pregoeira fará a classificação e julgamento das propostas para os lotes, deixando para realizar a 

conferência da documentação exigida para habilitação (Envelope Nº 02), no final, ocasião em que será 

realizada a adjudicação do objeto já classificado à licitante devidamente habilitada.  

 

Abertura das propostas: Depois de rubricado, os envelopes contendo as propostas foram abertos. As 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
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propostas foram avaliadas, analisadas e classificadas conforme os critérios de julgamento estabelecidos 

pelo Edital.  

 

Lances e Negociação: Após a abertura, análise e classificação das propostas, iniciou-se a fase de lances e 

negociação, cujo registro consta no mapa em anexo.  

 

Habilitação: Após análise e julgamento das propostas, os envelopes (ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO), 

depois de rubricados, foram abertos e as licitantes consideradas vencedoras foram habilitadas. 

 

A senhora Claudia Ventura de Castro, Identidade MG 11107739, representante legal da empresa Orcal 

Organizações Castro LTDA, CNPJ 00.994.110/0001-16, deixou a sessão da licitação às 10h18min logo 

após a fase de lances.  

 

Adjudicação: A pregoeira adjudica o objeto do presente processo conforme registro em anexo. 

 

Encaminhamento para homologação: Este processo será encaminhado à autoridade superior para que 

proceda à homologação da adjudicação feita pela pregoeira. 

 

Determinou a senhora Pregoeira a publicação do resultado deste pregão nos termos da Lei 8.666/93 e da 

Lei 10.520/02, para ciência geral e efeitos legais. 

 

Registramos que não houve manifestação contrária ao julgamento do presente Pregão, conforme previsto 

no Art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/02. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, a sessão foi encerrada às 10h53min e eu Graziele Chaves Pereira lavrei 

a presente ata, que após ser lida, vai assinada por todos os presentes.  

 

 

 

Thatiana Soares da Silva 

Pregoeira 

Robson Barbosa 

Equipe de Apoio 

 

Graziele Chaves Pereira 

Equipe de Apoio 

 

André Leal Rodrigues 

Equipe de Apoio 

 

 

___________________________________________________ 

ADNILSON SOARES DE SOUZA                       

JULIANA APARECIDA LARA CARVALHO 

 

 

 

___________________________________________________ 

HILSON MATEUS SILVA                            

MV SERVICOS E LOCACAO LTDA ME 

 

 

__________________________________________________ 

ANGELO GABRIEL DE MOURA                        

SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 


