
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA RELATIVA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021- PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 013/2021 

 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10hs30min (dez 

horas e trinta minutos), na sala do setor de licitação, a Pregoeira, Sra. Danielle Mendes 

Moratório, juntamente com os membros da Comissão de Apoio ao Pregão, constituídos 

pela Portaria 09/2021, reuniram-se com vistas à abertura das propostas relativas ao Pregão 

Presencial n° 13/2021, Processo n° 018/2021, Registro de Preços n° 012/2021, Tipo 

Menor Preço, cujo objeto é a eventual e contratação de pessoa jurídica especializada em 

medicina veterinária para atuar na unidade móvel de castração de animais do consórcio 

Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna - CIMPAR, , cujo teor foi publicado 

no site eletrônico do consórcio e em jornal de grande circulação regional (Tribuna de 

Minas), em 1 de Setembro de 2021, conforme extrato de publicação anexado aos autos 

do processo. 

 

Aberta a sessão verificou-se a presença de 01(uma) licitante interessadas pelo certame, a 

seguir descrita, as qual entregou seus envelopes de “proposta”, “documentação” e 

apresentou credenciamento, conforme delineado no edital: 
 

NOME COMPLETO / CNPJ ENDEREÇO REPRESENTANTE 

CPF 

CENTRO VETERINARIO 

MUNDO ANIMAL LTDA 

CNPJ: 97.531.080/0001-43 

RUA BERNARDO MASCARENHAS, 658, 

FÁBRICA, JUIZ DE FORA, MG CEP 

36.080-000  

Adriana Cristina 

Filgueiras Villas 

CPF 805.748.236-20 

 

Assim, consoante verificados os documentos da empresa, foi declarada como 

credenciada, mediante a apresentação do preenchimento da cláusula do edital. 

 

A pregoeira passou para a fase de abertura do envelope “proposta”, sendo conferida sua 

descrição conforme o edital, sendo delineado corretamente os itens e valores do objeto 

licitado, sendo apresentado o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). A 

pregoeira em negociação com a licitante CENTRO VETERINARIO MUNDO ANIMAL 

LTDA tentou reduzir o valor da proposta ofertada, porém não obteve êxito.  

 

Ato contínuo, foi conferido o envelope de habilitação, estando a documentação da 

licitante vencedora de acordo com o solicitado no edital. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantada a possibilidade de concessão de prazo para interposição de recurso para 

decisão acima, a licitante desistiu da referida possibilidade expressamente.  

 

Dando sequência aos trabalhos, a Pregoeira procedeu à leitura da ata, que foi achada 

conforme, e segue devidamente assinada pelos presentes.  

 

Nada mais havendo a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:15h.  

 

 

 

Danielle Mendes Moratório 

Pregoeira 

 

 

CENTRO VETERINARIO MUNDO ANIMAL LTDA 

CNPJ 97.531.080/0001-43 

Adriana Cristina Filgueiras Villas 

CPF 805.748.236-20 

 


