PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
Praça Francisco Rodrigues dos Santos, 22 – Centro.
CEP 37527–000 – CONCEIÇÃO DAS PEDRAS – MINAS GERAIS
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
DATA: 27/06/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 60/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017

HORÁRIO: 15:00hs.

OBJETO: Aquisição de materiais de construção para atender as necessidades dos diversos
setores da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras/MG.

Aos vinte sete dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, às 15:00 (quinze) horas, reuniu-se no
prédio da Prefeitura, na sala de licitações, a Pregoeira Elis Regina Merces Faria Reis e os membros da
Equipe de Apoio:Tatiane Alves de Freitas e Clorisvaldo Batista da Silva, designados pelo Decreto
1103/2017, publicado em 02/01/2017, para, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº
10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123, de 14/12/06, para realizar os
procedimentos relativos ao Processo Licitatório nº 60/2017, na modalidade de Pregão Presencial nº 31/2017
que requer a Aquisição de materiais de construção para atender as necessidades dos diversos setores da
Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras/MG.A comissão de licitação juntamente com a assessoria
jurídica resolveu analisar o recurso da empresa Maciel José Martins ME,a qual na data de 21/06/2017
chegou 10 min depois da hora prevista da abertura. Na referida data a empresa foi preterida de apresentar
lances, sob fundamento do referido atraso. O edital estabelece que os lances se iniciariam às 9hs.Assim,
tendo em conta que a regra é a maior participação de interessados no pregão e que o rigor excessivo deve
ser afastado, temos que o recurso deva ser acatado. Os efeitos da aceitação do recurso não permitem o
aproveitamento dos atos externos da licitação, de forma que, esta comissão entende que o vicio causado é
motivo de anulação nos termos do artigo 48 da lei 8.666/1993.Nada mais havendo a registrar, foi encerrada
a presente sessão e lavrada esta ata, que vai ser assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio e os
representantes presentes. Conceição das Pedras, 27 de Junho de 2017.

