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Ata do Pregão Presencial nº 031/2020 
 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2020. 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL. 
TITULO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE 
PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO POR ITEM” 
DATA ABERTURA: 08 (OITO) DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 08:00 (OITO) HORAS. 
 
Às oito horas do dia oito de dezembro do ano de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões da 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Divisa Alegre, situada na Rua: 
Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre - MG, realizou-se a sessão pública para 
recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações 
de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Pregão Presencial 
nº 031/2020, cujo objeto é, aquisições de diversos materiais de construção, elétrico, hidráulico, 
ferramentas, material de proteção e segurança em geral para atender a demanda das diversas 
secretarias deste município. 
 
Presente a Pregoeira Geilza Alves Costa e o Sra. Nicolle Bispo Coutinho membra da equipe de 
apoio. 
 
Presentes, também, o representante da empresa licitante: 
 

EMPRESAS / REPRESENTANTES CREDENCIADOS 
COMERCIAL CAIRES & GOMES LTDA-ME. CNPJ: 10.613.183/0001-74, estabelecida a Rua 
Alfredo Luiz Bahia, 433 – Centro – CEP: 39.995-000, na cidade de Divisa Alegre - MG, 
representada pelo Sr. Wellington de Caires Gomes portador do CPF: 079.515.596-44. 

 
Dando início a sessão, a Pregoeira recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de 
Habilitação, bem como, os envelopes contendo a proposta de preço e as documentações de 
Habilitação (envelopes nº 01 e 02) das mãos do representante credenciado. 
 
O credenciamento teve a duração de (0:10) dez minutos. 
 

Após, a Pregoeira procedeu à abertura do envelope contendo a proposta de preço, verificando 
a conformidade da mesma com as exigências do edital, constatando que a proposta 
apresentada pela empresa COMERCIAL CAIRES & GOMES LTDA-ME atende aos requisitos 
do edital.  
 
O representante da empresa participante e a equipe de apoio, vistaram a proposta 
apresentada. 
 
Ato contínuo, a Pregoeira promoveu a classificação da empresa COMERCIAL CAIRES & 
GOMES LTDA-ME na forma como segue o mapa de lances. 
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Em continuidade ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com o 
representante da empresa licitantes conforme os critérios estabelecidos no referido edital. 
 
A Pregoeira informa que o itens12 e 13 não foram ofertados pela empresa participante. 
 
Encontram-se anexo a presenta ata Mapa de Apuração de Lances, Resultado Final e 
Itens Não Negociados. 
 
A Pregoeira procedeu à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da 
empresa COMERCIAL CAIRES & GOMES LTDA-ME após as apreciações, a Pregoeira 
informa que encontram-se de acordo exigências em Edital. 
 
Neste momento a proponente participante desistiu da possibilidade de interposição de 
recurso. 
 
 

Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 10:00 horas e 30 minutos. Eu, 
GEILZA ALVES COSTA, lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e 
achado conforme, segue assinado pela pregoeira e pelos representantes das 
empresas/proponentes que permaneceram até a lavratura da mesma. 
 

 

 

GEILZA ALVES COSTA – Pregoeira: _____________________________________________ 

 

NICOLLE BISPO COUTINHO  
Equipe de Apoio _____________________________________________________________ 
 
 
 
COMERCIAL CAIRES & GOMES LTDA-ME  
Sr. Wellington de Caires Gomes________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 


