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__________________________________________________________________________________ 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO REFERENTE 

RECEBIMENTO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2019, INSTAURADO NA MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA A 

GALERIA DO PLENÁRIO. 

 

Preâmbulo: Às 10h:00min do dia 10 de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na Escola do 

Legislativo Municipal de Sete Lagoas, reuniu a pregoeira e sua equipe de apoio, para dar continuidade ao 

julgamento do processo em referência, apresentando às licitantes o laudo elaborado pela arquiteta que analisou a 

amostra apresentada pela licitante proponente, melhor classificada na fase das propostas comerciais, bem como, 

a abertura do envelope nº 2 contendo a proposta comercial. A intimação das licitantes, para a presente sessão, 

foi feita através de publicação no Diário Oficial do Legislativo, Edição nº 989, de 08/05/2019, Diário Oficial do 

Município, Edição nº 1.470, de 08/05/2019 e ainda através do site oficial desta Casa Legislativa – 

www.camarasete.mg.gov.br. Presentes a essa sessão pública a licitante proponente META X INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - EPP, representada pelo Sr. Leandro Fernandes Alves, portador do CPF nº 075.038.856-2 e 

da Carteira de Identidade nº MG14.289.338 e o Sr. Marcos Augusto Silva de Assis, portador do CPF nº 

462.807.586-72 e da Carteira de Identidade nº MG 1.471.947, representando o Observatório Social de Sete 

Lagoas. Análise das amostras: Foi noticiado ao representante da licitante proponente Meta X Indústria e 

Comércio Ltda que a amostra apresentada passou pela análise da arquiteta responsável, sendo aprovada por ter 

atendido as especificações constantes no edital, ressalvando a durabilidade do objeto uma vez que foge da 

competência técnica da subscritora do referido laudo. Na oportunidade o representante da licitante proponente 

apresentou para a pregoeira relatórios de ensaio comprovando a qualidade do objeto licitado, quando então 

ratificou o prazo de garantia do bem ofertado em 5 (cinco) anos. Pela pregoeira fica ratificado a aceitabilidade 

da proposta comercial. Abertura do Envelope Documentação: Encerrado a fase de lance, a pregoeira passou a 

abertura dos envelopes nº 2, contendo a documentação necessária à fase de habilitação da licitante proponente 

que ofertou o menor preço na fase anterior. Analisando os documentos apresentados com o que foi exigido no 

edital a pregoeira delibera no sentido de promover a habilitação da licitante proponente Meta X Indústria e 

Comércio Ltda por ter apresentado na íntegra os documentos para esta fase. Registra-se que os documentos 

fiscais vencidos no período referente da análise do bem objeto desta licitação foram substituídos e encontram 

inseridos aos auto Deliberação da pregoeira: Tendo em vista que o processo obedeceu aos tramites da 

legislação aplicada, a pregoeira declara como vencedora do presente certame licitatório a licitante proponente 

META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA que irá fornecer os itens 01, 02, e 03 da planilha de quantitativos ao 

preço global de R$ 145.748,00 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais). Fase Recursal: 

Franqueada a palavra ao representante da licitante proponente para que utilizassem o direito de manifestar e 

motivar a intenção de recorrer, este silenciou-se. Encerramento: Pela pregoeira foi determinada a suspensão da 

presente sessão pública, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, necessários à lavratura da presente ata. Retornando 

aos trabalhos esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, registrando que os representantes que não 

assinam a presente ata é porque solicitaram a retirada antes do encerramento desta sessão, após deferimento da 

pregoeira. Nada mais a tratar, a pregoeira agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão 

pública. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES - Pregoeira 

 

 

DEISE STEPHANIE FERREIRA DA SILVA – Equipe de Apoio 
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