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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 

 
Às 13h30min do dia 23 de Janeiro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Carandaí – MG reuniram-se o 
Pregoeiro GUSTAVO FRANCO DOS SANTOS, e a respectiva EQUIPE DE APOIO, designados pela Portaria 013/2020, 
06/01/2020, para realização da Sessão Pública de Licitação, da modalidade Pregão nº 007/2020, autorizado pelo 
Processo nº 007/2020, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para Prestação de serviços de usinagem e aplicação de CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE – CBUQ em base e sub-base executada em seixo rolado compactado, com fornecimento dos 
materiais e transporte da massa asfaltica em Distância Média de Transporte - DMT de 70 km. Utilização em 
recomposição asfaltica como operação tapa buraco, execução de passagens em níveis, quebramolas e 
pavimentação de vias urbanas com base preparada com seixo rolado, cascalho de primeira categoria 
compactado com proctor normal, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I, 
conforme especificação contida no anexo I.  

 
DA PUBLICIDADE 

 
Constatei que o extrato resumido do Edital foi publicado no Diário Oficial do Município, no dia 13/01/2020, no quadro de 
aviso e no site, ambos do Município. Houve, portanto, ampla divulgação do respectivo processo, sendo observado na 
integra os preceitos legais de publicação em especial o artigo 4º, inciso I, da Lei nº 10.520/2002. 

 
 

CREDENCIAMENTO E FASE DE LANCE 
 

Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecido pelos interessados no presente procedimento, 
visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de proposta e prática dos demais atos de 
atribuição das Licitantes, na seguinte conformidade. 
 

 
Dando sequência, a empresa Elfare Soluções Técnicas declinou de apresentar Proposta de Preços, foi aberto o 
envelope de Proposta, conforme apresentado abaixo: 
 

Item 01 

Pavel Pavimentadora Vertentes LTDA   

R$ 650,00 P. inicial 

FRACASSA  P. Final 

FRACASSA  Resultado 

 
Após a fase de abertura de proposta e negociação, verificou-se que a proposta não atende ao estimado na fase interna 
do processo, ficando declarada Fracassada. 

Empresa  CNPJ Representante ID CPF  

Pavel 
Pavimentadora 
Vertentes LTDA  

05.401.407/0001-44 
Roberto de Araújo dos 

Santos  
M 222265 SSP 193.532.196-04  

Elfare Soluções 
Técnicas  

17.389.604/0001-74 
Renato Rodrigues e 

Chaves 
MG 10.055.497 045.878.146-01 ME 
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RECURSO 

 
Questionado a licitante presente se deseja interpor recurso a mesma não manifestou interesse. 
 
 
 

ENCERRAMENTO 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, e pelas empresas 
representantes. 
 
 

                 ___________________________________________ 
GUSTAVO FRANCO DOS SANTOS 

                                                       Pregoeiro. 

 
 
 

Pavel Pavimentadora Vertentes LTDA 
 

 
 
 

 


