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Ata  da  reunião  da  Seção  de  Licitação  realizada  para  a
abertura e julgamento das propostas referentes à CARTA –
CONVITE  Nº  01/2019  para  AQUISIÇÃO  DE  AR
CONDICIONADO E POLTRONAS DE ESCRITÓRIO PARA
O 3º  BATALHÃO  DE  BOMBEIROS  DO  CBMMG,
LOCALIZADO  NA  AV.  ANTÔNIO  CARLOS,  4013,  SÃO
FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

Aos dois dias do mês de janeiro de 2020, a Comissão de Licitação, composta pelos membros 1º
Ten BM Heder Charles da Silva, 3º Sgt BM Waldisney dos Santos Cachoeira e 3º Sgt BM Karine
Martins Braz, sob a presidência do primeiro, reuniu-se para a realização da abertura e julgamento
das propostas  de preço apresentadas pela  empresa habilitada na licitação acima referida.  A
empresa Mendonça Papelaria Armarinho e Materiais Eireli – CNPJ 24.638.170/0001-64 não se
fez representar na reunião. Às dez horas o Presidente declarou aberta a sessão, informando que
a presente licitação teve seu procedimento iniciado em 19/12/2019, quando foram recebidos e
rubricados  os  documentos  referentes  à  habilitação  da  empresa  licitante,  ocasião  em  que  a
mesma foi julgada habilitada, conforme publicação no “Minas Gerais” do dia 21/12/2019, pág. 48
do Caderno 1. O presidente informou ainda que, transcorrido o prazo legal de recursos na fase de
habilitação,  não foram apresentados recursos.  Em seguida,  o  Presidente da Comissão fez  a
leitura do valor de referência para aquisição dos materiais, que consta no ”termo de referência”,
disponibilizado no Edital, e procedeu à abertura do envelope contendo as propostas de preços da
licitante habilitada, com validade de 60 (sessenta) dias, que foram lidas e apresentam os preços
para os lotes 01 e 02.  De acordo com os preços ofertados,  a  Comissão estabeleceu que a
empresa Mendonça Papelaria Armarinho e Materiais Eireli  – CNPJ 24.638.170/0001-64, única
habilitada no certame, apresentou a seguinte proposta: LOTE 01 no valor de R$ 32.002,95 (trinta
e dois mil, dois reais e noventa e cinco centavos); LOTE 02 no valor de R$ 37.486,00 (trinta e
sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais). Após a leitura, os documentos de apresentação de
propostas  foram rubricados  pelos  membros  da  Comissão.  A  seguir  procedeu-se  à  análise  e
conferência das propostas apresentadas, verificou-se que as mesmas atendiam aos requisitos do
Edital,  sendo  julgada  a  empresa  Mendonça  Papelaria  Armarinho  e  Materiais  Eireli  –  CNPJ
24.638.170/0001-64 vencedora do certame. O Presidente esclareceu ainda que o julgamento da
licitação,  com a  classificação  definitiva  da  empresa  será  posteriormente  publicado  no  Diário
Oficial de Minas Gerais e submetido à homologação. Nada mais havendo a ser tratado, a sessão
foi encerrada às 13 horas e 20 minutos, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que vai
assinada pelo presidente e pelos membros da Comissão de Licitação.
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