
 
 

ATA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 

 

 

PROCESSO N°. 153/2022 

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL N°. 065/2022 

MAIOR VALOR 

 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00 (nove horas), na sede da Prefeitura 

Municipal de Piranga/MG, reuniram-se o Pregoeiro Rafael Martins e sua respectiva Equipe de Apoio, designada pela 

Portaria 066/2022, para realização da Sessão Pública de Licitação, na modalidade Pregão Presencial nº. 065/2022, 

autorizado pelo Processo Licitatório nº. 153/2022, que tem por objeto a concessão de uso, a título oneroso, por tempo 

determinado, para exploração econômica e comercial, administração, manutenção e conservação de um bem público, 

definido como lanchonete, além do espaço de 03 (três) tendas fixas 5mx5m cada, situados na área de eventos, Rua José 

Américo Quintão nº 375. 

 

  

CREDENCIAMENTO 

Aberta a sessão, procederam-se ao exame dos documentos oferecidos pelo interessado, visando à comprovação da 

existência de poderes para a prática de todos os atos de atribuição do Licitante, a qual foi credenciada para a sessão de 

lances e julgamento da proposta de preço. 

 

EMPRESA REPRESENTANTE DOCUMENTO 
BAR E LANCHONETE MEIRELES LTDA 
CNPJ: 41.672.932/0001-68 
 

EVAIR DANILO DIAS 435.661.788-61 

 

Em seguida, o Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento e passou a receber os envelopes contendo 

Proposta e Documentação de Habilitação. Prosseguindo-se com os trabalhos, passou-se para a fase de abertura e análise 

da proposta de preço do Licitante participante do certame, sendo numeradaS e rubricadas pelo licitante presente e pelo 

pregoeiro, que efetuou a leitura, em voz alta, dos preços apresentados, obtendo-se o seguinte resultado: 

 

LOTE ÚNICO -  MAIOR VALOR 

Empresa MAIOR VALOR 

BAR E LANCHONETE MEIRELES LTDA R$ 500,00 

 

 

Continuando, o Pregoeiro negociou com o representante da empresa o valor apresentado, mantendo-se o valor inicial 

da proposta comercial. 

BAR E LANCHONETE MEIRELES LTDA R$ 500,00 

 

 

 



 
 

CLASSIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE 

Declarada encerrada a etapa de lances, foi classificada e aceita a oferta descrita no quadro acima, por atender aos 

requisitos do edital. 

 

HABILITAÇÃO 

A empresa, BAR E LANCHONETE MEIRELES LTDA apresentou os documentos conforme exigido no edital, sendo, 

portanto, habilitada. 

 

 

RESULTADO 

A vista da habilitação foi declarada vencedora a seguinte empresa: 

 

LOTE ÚNICO BAR E LANCHONETE MEIRELES LTDA R$ 500,00 

 

DO RECURSO 

Nenhum licitante manifestou imediata e motivadamente a intenção de recorrer. 

 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de 

Apoio e pelos representantes das empresas relacionadas. 

 

 

 

RAFAEL MARTINS 

Pregoeiro 

 

  

PAULO RESENDE MIRANDA                                                 TEREZA FERREIRA DE SOUZA 

Membro da Equipe de Apoio                                                          Membro da Equipe de Apoio 

 

Licitantes: 

 

 

BAR E LANCHONETE MEIRELES LTDA  

EVAIR DANILO DIAS 

 

 

 

 


