
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA RELATIVA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021- 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 

 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro ano de dois mil e vinte e um, às 
10hs00min (dez horas), 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° 016/2021, Processo n° 
021/2021, Registro de Preços, Tipo Maior desconto, cujo objeto é Registro 
de preços, com base no maior desconto global sobre a tabela de preços da 
SETOP, para eventual contratação de prestação de serviços, mediante 
fornecimento de mão de obra e materiais necessários, para manutenção 
(preventiva e corretiva), construção e/ou adaptação das instalações físicas 
internas e externas dos prédios públicos, próprios e locados, vias e praças dos 
municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Do Vale 
Do Paraibuna – Cimpar., cujo teor foi publicado em jornal de grande circulação 
regional (Tribuna de Minas) em 14 de novembro de 2021, conforme extrato 
anexado aos autos do processo(fls.41). 

 

Aberta a sessão verificou-se a presença de três licitantes interessadas pelo 

certame, a seguir descritas, as quais entregaram seus envelopes de “proposta”, 

“documentação”, conforme delineado no edital: 

 

 

 

NOME COMPLETO / 

CNPJ 

ENDEREÇO REPRESENTANTE 

CPF 

AMBIENTALIX LIMPEZA 

URBANA LTDA / CNPJ 

27.379.302/0001-79 

Avenida José Faria da Rocha, 

nº 4011, Sala 201, Bairro 

Cidade Jardim Eldorado, 

Contagem, MG,  

CEP 32.310-210 

Raysa Nayara da Silva 

Moreira, CPF 

090.338.096-05 



 

 

 

 

 

 

 

 

COLÚMBIA 
CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS 
EIRELLI-EPP/CNPJ 
65.215.204/0001-95 

Rua Professor Luiz Viana, nº58, 

Bairro Nossa Senhora de 

Lourdes, Juiz de Fora, MG 

CEP 36.070-480 

Carlos Innocêncio, 

CPF 167.307.556-87  

CONSTRUTORA 

ISRAEL EIRELI / CNPJ 

04.565.082/0001-72 

Rua Governador Valadares , nº 

75, Centro, Brumadinho,MG 

CEP 35.460-000 

Jessica Caroline Paiva 

Constantino, CPF 

104.696.636-77 

 

 

Assim, consoante verificados os documentos das empresas, foram declaradas 

como credenciadas, mediante a apresentação do preenchimento da cláusula do 

edital. 

 

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

constatado os seguintes percentuais de desconto: AMBIENTALIX LIMPEZA 

URBANA LTDA 10% (dez porcento), COLÚMBIA CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP 10% (dez porcento), CONSTRUTORA 

ISRAEL EIRELI 11% (onze porcento). 

 

A seguir passou-se para fase de lances a empresa AMBIENTALIX LIMPEZA 

URBANA LTDA declinou, COLÚMBIA CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS EIRELLI- declinou e a empresa CONSTRUTORA 

ISRAEL EIRELI apresentou o lance de 15,1% (quinze vírgula um porcento). A 

pregoeira negociou com a empresa para que aumentasse o percentual de 

desconto, contudo não obteve êxito. 

 

Ato contínuo passou-se para abertura do envelope de habilitação, sendo 

conferido a documentação estando de acordo com o solicitado no instrumento 

convocatório. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11:45h.  
  

 

Danielle Mendes Moratório 

Pregoeira 

 

 

AMBIENTALIX LIMPEZA URBANA LTDA 

Raysa Nayara da Silva Moreira 

 

CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI 

Jessica Caroline Paiva Constantino 

 

COLÚMBIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP 

Carlos Innocêncio 

 

 


