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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 
 

Às 09h15min do dia 19 de janeiro de 2022, 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 
042/2021, 15/01/2021, para realização da Sessão Pública de Licitação, da modalidade Pregão nº 
002/2022, autorizado pelo Processo nº 002/2022, cujo objeto é o Registro de Preço para futura e 
eventual contração de empresa especializada na prestação de serviços de Equipe de Apoio para 
atuar, em festas, eventos, reuniões ou aglomerações de pessoas independente de seu volume, 
conforme especificação contida no anexo I do referido edital.  

 
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 da Licitante, na seguinte conformidade. 
 

 
Dando sequência, foram abertos os envelopes de propostas e efetuada a fase de lances, conforme 
apresentado abaixo: 
 

ITEM Gilberto da Silva Melo  

1 

 R$ 190,00 Proposta Inicial 

R$ 114,67  Proposta Final 

Vencedora Resultado 

   

 Aberto os envelopes contendo a documentação de habilitação, verificou que a empresa a 
empresa Gilberto da Silva Melo apresentou a Certidão de Débitos com a Fazenda Federal com 
data de validade expirada. Por força da Lei Federal 123/2006, fica concedido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para a empresa apresentar nova Certidão regular. Ademais a empresa 
apresentou toda a documentação conforme o edital. 

 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e pelas 
licitantes presentes 
 

GUSTAVO FRANCO DOS SANTOS 
Pregoeiro. 

 

Gilberto da Silva Melo  

 

Empresa  CNPJ Representante ID CPF  

Gilberto da Silva Melo  40.062.540/0001-14 
Gilberto da Silva 
Melo 

MG 
17.476.285 

  


