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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 013/2015 

CONVITE 002/2015 
Aos vinte quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às nove horas, no Centro Administrativo Prefeito João 
Benedito Amaral, situado na Av. Silvério Augusto de Melo, nº 158, Bairro Fábrica, Desterro do Melo, Minas Gerais, CEP: 
36.210-000, no Setor de Compras e Licitações, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações composta por Luciana 
Maria Coelho, Alessandra Mota de Araújo e Luciléia Nunes Martins, instituída conforme Portaria 2.915/2015 em 
atendimento às disposições contidas na Lei Federal 8.666/93 e procederam a realização da Sessão Pública relativa ao 
Convite nº 002/2015, referente ao Processo Licitatório nº 013/2015, cujo objeto é BOLO CONFEITADO PARA O 52º 
ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO , conforme descrição, características, prazos e demais 
obrigações e informações constantes do Edital. Nesta data e horário, procedeu-se à abertura da Sessão Pública 
recolhendo a documentação para Credenciamento, Proposta e Habilitação das empresas. Iniciados os trabalhos, 
considerou-se a publicidade dada ao certame compareceram as seguintes licitantes: 1 -  MARILENE DAS DORES 
SILVA - ME, inscrita no CNPJ nº 17.200.810/0001-94, com sede à Rua José Rodrigues de Carvalho, nº 38, Bairro Centro, 
Desterro do Melo, Minas Gerais, CEP: 36.210-000, credenciando como representante, a Sra. Marilene das Dores Silva, 
brasileira, casada, empresária, portadora do RG MG-16.950.759 – SSP/MG e inscrita no CPF: 103.894.876-27, 
apresentando todas as exigências do item 05 do edital, ficando credenciada a participar do certame; 2 – MERCADO 
SUPER ECONÔMICO FERREIRA LTDA –ME, inscrita no CNPJ nº 03.962.378/0001-64, com sede à Praça Carlos Jaime, 
nº 42, Bairro Centro, Desterro do Melo, Minas Gerais, CEP: 36.210-000, credenciando como representante, sócia 
administradora, a Sra. Solange Ferreira Martins, brasileira, casada, comerciante, portadora do RG MG-10.810.410 – 
SSP/MG e inscrita no CPF: 055.353.466-16, apresentando todas as exigências do item 05 do edital, ficando credenciada 
a participar do certame; 3 - EFIGENIA DE ALMEIDA VICENTINO OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ nº 17.495.895/0001-
85, IE 0020913770.00, com sede à Rua Randolfo Amaral, nº 232, Bairro Centro, Desterro do Melo, Minas Gerais, CEP: 
36.210-000, credenciando como representante, a Sra. Efigênia de Almeida Vicentino Oliveira, brasileira, casada, 
comerciante, portadora do RG M-7.343.547 – SSP/MG e inscrita no CPF: 983.548.256-04, apresentando todas as 
exigências do item 05 do edital, ficando credenciada a participar do certame. Logo após foram recebidos os envelopes de 
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, que foram rubricados e comprovados como fechados e válidos pela Comissão e licitantes 
presentes.Foi indagado aos licitantes sobre a intenção de interpor recurso da abertura e julgamento das propostas, 
sendo informado pelos mesmos que não há intenção de recorrer. Com estas considerações as propostas foram abertas 
verificando a conformidade com as determinações do edital e sendo assim apurou-se os seguintes valores: A empresa 
MARILENE DAS DORES SILVA - ME, inscrita no CNPJ nº 17.200.810/0001-94, apresentou proposta com valor global de 
R$ 13.500,00 ( treze mil reais); A empresa MERCADO SUPER ECONÔMICO FERREIRA LTDA –ME, inscrita no CNPJ 
nº 03.962.378/0001-64,  apresentou proposta com valor global de R$ 12.610,00 (doze mil, seiscentos e reais); A 
empresa EFIGENIA DE ALMEIDA VICENTINO OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ nº 17.495.895/0001-85,  apresentou 
proposta com valor global de R$ 12.500,00( doze mil e quinhentos reais); E sendo assim considerando a validade das 
propostas e o menor valor global decidiu a Comissão Permanente de Licitações; Logrou-se vencedora para o certame a 
empresa  EFIGENIA DE ALMEIDA VICENTINO OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ nº 17.495.895/0001-85 com valor 
global de R$ 12.500,00( doze mil e quinhentos reais); Foi indagado aos licitantes sobre a intenção de interpor recurso 
da abertura e julgamento das propostas, sendo informado pelos mesmos que não há intenção de recorrer. O resultado 
do julgamento da proposta será afixado no quadro de avisos do hall da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, para 
conhecimento de todos, e nada mais havendo a tratar, a Comissão Permanente de Licitações declarou encerrada a 
Sessão Pública de julgamento da PROPOSTA às 11h35min, restando a Ata assinada pela Comissão e Licitantes 
presentes e posteriormente encaminhado o processo à Assessoria Jurídica do Município, acompanhado de toda 
documentação de proposta, para parecer. 

 
 

Desterro do Melo, 24 de fevereiro de 2015. 
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Marilene das Dores Silva                   Solange Ferreira Martins                      Efigênia de Almeida Vicentino Oliveira 
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