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 No dia 27 de outubro de 2022, às 09:00 horas, reuniram-se na Prefeitura Municipal de Pratinha-MG, o pregoeiro e 
equipe de apoio designados pela Portaria 266/2022, para a continuidade da sessão pública de julgamento do Pregão em 
epígrafe menor preço por item, cujo o objeto trata-se de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS, PONTES E BUEIROS NO MUNICIPIO DE PRATINHA/MG. 
Aberta sessão as empresas RAFAEL T M CABRAL LTDA, (CNPJ: 41.188.655/0001-12), neste ato representada pela seu 
Sra. Amanda Fonseca Lacerda inscrita no CPFsob o numero Nº 116.503.256-22 por procurção, e GOIAS LED 
MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA, (CNPJ: 27.927.653/0001-77), neste ato representada pelo Sr, Ed 
Carlos Soares inscrito no CPF sob o Nº 978.031.896-87, atendo o chamamento público efetuado através da decisão de 
julgamento dos recursos, compareceram para continuidade do certame. Iniciando a sessão o pregoeiro informou aos 
participantes que conforme informado no julgamento dos recursos, que a empresa GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS 
E CONSTRUCAO LTDA, será classificada para fase de lances e demais atos provenientes do certame, para os itens qual 
apresentou proposta. Em ato continuo o pregoeiro efetuou a reclassificação das propostas para os itens 01 e 16 TRILHOS 
FERROVIARIOS conforme descrito no mapa de apuração, que faz parte integrante desta ata. Em seguida, os licitantes 
presentes e o Pregoeiro iniciaram os trabalhos relativos a fase de lances para os itens. Encerrada a faze de lances o 
pregoeiro realizou comparação os preços estimados considerando aceitável os lances ofertados, desta forma os valores 
foram registrados no sistema, sendo encerrada a fase de Lances o Pregoeiro declarou a empresa RAFAEL T M CABRAL 
LTDA vencedora para os itens 01 e 16 sendo os valores registrados no mapa sintético que segue em anexo a presente 
Ata. HABILITAÇÃO conforme desprende-se da ata anterior os documentos de habilitação da empresa já foram abertos e a 
empresa considerada habilitada, desta forma fica ratificada sua habilitação, sendo os itens 01 e 16 adjudicados a seu favor. 
RECURSO ADMINISTRATIVO o pregoeiro abriu prazo para manifestação do interesse de recorrer, momento esse que os 
representantes das empresas nada tiveram a acrescentar ao que já havia sido relatado ou abrindo mão do interesse de 
recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhe informado que decaiu, naquele momento do direito de recorrer. O 
pregoeiro de encaminhou o processo à autoridade superior, que decidirá sobre a homologação, revogação ou anulação do 
presente processo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada, após lida e achada 
conforme, pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio, que atestam sua participação e colaboração no certame, e 
pelos Licitantes presentes 
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