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ATA DE SESSÃO PROCESSO 031/2021 0 PREGÃO 008/2021 

 

Aos 5 (cinco) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 13 (treze) 

horas e 30 (trinta) minutos, na sala de reuniões de Licitações da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE, presentes o Pregoeiro EDSON DONIZETE e 

os representantes legais das empresas licitantes credenciadas: SOLUÇÕES LOOPING 

LTDA. – ME, Marco Aurélio Gonçalves e PRIME ASSESSORIA EMPRESARIAL 

EIRELLI, Antônio Khatar, com a finalidade especial de julgar as propostas apresentadas à 

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL número 008/2021. Objeto: “Registro 

de Preços para possível e futura contratação de empresa especializada para 

operacionalização de conjunto de serviços terceirizados relativos à limpeza e conservação 

das vias públicas, monitoria de oficinas sociais e apoio no setor administrativo, para 

manutenção das atividades dos departamentos da Prefeitura Municipal de São Bento 

Abade/MG”. Retomada a sessão, foram  passados para assinatura de todos os docunentos 

do credenciamento, os envelopes de habilitação e o envelope de propostas, constatando 

assim a inviolabilidade dos mesmos. Dando início aos trabalhos o pregoeiro abriu os 

envelopes de propostas das empresas classificadas. Examinada as propostas, e, constatada 

a regularidade de acordo com a Legislação Vigente, o Pregoeiro aprovou e considerou 

válidas as propostas das duas empresas, e iniciou a fase de lances. Foram consultados os 

representantes das empresas licitantes sobre o interesse em interpor recurso na fase de 

propostas e os mesmos se abstiveram, passando assim para a fase de habilitação. A 

empresa: PRIME ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELLI, apresentou o menor valor 

global: R$ 7.349.900,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e nove mil e novecentos 

reais), sendo sua proposta vencedora do certame, conforme mapa de lances em anexo. 

Após a classificação da empresa, foram conferidos os documentos de habilitação 

constatando-se que a empresa apresentou todos os documentos de acordo com o exigido 

no edital, estando assim habilitada. Foram consultados os representantes das empresas 

licitantes sobre o interesse em interpor recurso na fase de habilitação e os mesmos se 

abstiveram. O pregoeiro solicitou da empresa classificada, que apresentasse a proposta 
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realinhada juntamente com a planilha de composição de custos, conforme preceitua o 

edital. Prossegue-se com os trâmites para posterior adjudicação e homologação. Nada 

mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e 

achada conforme, vai assinada por todos os presentes e pelos representantes credenciados 

das empresas licitantes. 

 

 

EDSON DONIZETE 

Pregoeiro 

 

 

Marco Aurélio Gonçalves 

SOLUÇÕES LOOPING LTDA. – 

 

 

Antônio Khatar 

PRIME ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELLI 

 

 

 

 


