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MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS  
 

ATA DE JULGAMENTO  

 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
018/2015 

Aos 23 (vinte três) dias do mês de julho de 2015, 
às 09:00 horas, reuniu-se na  Prefeitura Municipal 
de Marliéria, a Comissão Especial de Pregão, 
designada pelo Sr. Prefeito Municipal, através da 
Portaria 44/2015 para julgamento da proposta do 
processo licitatório, modalidade Pregão nº: 
18/2015, referente à aquisição de ladrilho de 
concreto e bloquete intertravado para reforma 
da praça ao lado da igreja matriz. Apresentou 
para participação no processo licitatório a 
empresa JAGUAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA, CNPJ: 07.403.540/0001-65 sendo 
devidamente cadastrada. Aberta a reunião pelo 
Sr. Pregoeiro, foi constatado que a empresa 
licitante entregou os envelopes de documentação 
e proposta devidamente lacrado. Aberto o 
envelope contendo a proposta comercial, ficou 
constado que a licitante apresentou devidamente 
preenchida, carimbada e assinada, contendo os 
valores unitários de cada item e global 
respectivamente. Logo após deu-se a fase de 
lances, após o primeiro abriu-se o envelope de 
documentações..Ficou constatado que a empresa 
apresentou todos os documentos exigidos no 
Edital. Após a sessão de lances foi adjudicado 
para a empresa JAGUAR MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA, o item um no valor global de 
R$1.834,00( hum mil ,oitocentos e trinta quatro 
reais) e o item dois com o valor global de 
R$11.732,00(onze mil, setecentos e trinta e dois 
reais). Nada mais havendo a tratar encerrou-se a 
sessão e lavrou-se a presente Ata, que vai 

assinada pelos membros da Comissão e os 
proponentes que assim desejarem. 
 
Marliéria, 23 de julho de 2015. 

Gerson Quintão Araújo - Pregoeiro 

Dilcéia Martins da Silva Lana  - Membro 

Sibele Vieira Brandão - Membro 
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