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ATA DA REUNIÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

E PROPOSTA COMERCIAL 

 

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na sala 
de licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Presidente e os membros da 
Comissão Permanente de Licitação devidamente constituídos pelo Sr. Prefeito 
Municipal, na forma do Decreto n. 1.493/2015 para o ato de abertura da sessão 
da licitação sob a modalidade Concorrência nº 003/2015 cujo objeto visa a 
Concorrência Pública para Concessão de Uso Remunerada de Espaço Público 
destinado a Montagem de Painel de LED na Avenida JK, Município de 
Pimenta/MG. Manifestou interesse em participar, apresentando os envelopes 01 
(Habilitação) e 02 (Proposta Comercial), em tempo hábil, o seguinte licitante: 
Oswaldo Florêncio de Oliveira - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
17.629.379/0001-04 com sede administrativa na Avenida Jair Leite, nº 404, 
centro, município de Pimenta/MG, neste ato representada por Oswaldo 
Florêncio de Oliveira. Na presença do representante da licitante o presidente 
iniciou a sessão conferindo a inviolabilidade dos envelopes e em seguida passou-
se à abertura do envelope 01 referente à habilitação solicitando a análise e 
rubrica em todos os documentos. Após exame da documentação, inclusive 
validação das certidões online constatou-se que os documentos apresentados 
estavam em acordo com o exigido no edital, portanto, o licitante foi declarado 
habilitado. Visando agilizar o procedimento licitatório, o presidente indagou ao 
licitante se desistiria do prazo recursal o que possibilitaria a imediata abertura do 
envelope referente à proposta comercial. Diante da manifestação positiva do 
licitante, foi lavrado e assinado o “Termo de Desistência Recursal” que fará parte 
integrante do processo. Ato contínuo, passou-se à abertura do envelope referente 
a proposta comercial. Da análise da proposta, constatou-se que o licitante 
apresentou proposta válida sendo constatado que a maior oferta/lance foi: Item 01 
(Concessão de Uso Remunerada de Espaço Público destinado a Montagem de 
um Painel de Led) – lance/oferta: 5.100 s’ diário, ou seja, 85 min diário. O lance 
apresentado está em acordo com o lance mínimo exigido. Verificou-se também 
que o licitante apresentou proposta respeitando as demais exigências do Edital. 
Em análise da proposta apresentada, verificou-se que o licitante apresentou 
proposta com lances/ofertas os quais respeitam os lances mínimos estipulados no 
Edital. Estando a proposta em acordo com todas as exigências do edital, o 
licitante foi declarado vencedor do certame. O licitante fica convocado a 
comparecer para assinatura do termo de concessão na data de 13/07/2015. Em 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão, lavrando-se 
a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 
 
 


