
 
 

 

 

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

PROCESSO N°. 171/2022 

MODALIDADE: DISPENSA 047/2022 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Piranga/MG, 

reuniram-se os agentes públicos, designados pela portaria n° 011/2022, com a finalidade de apreciar a 

possibilidade da contratação de empresa para realização de “Rua de Lazer” com fornecimento de todos os 

materiais. Justifica-se a presente contratação a fim de promover entretenimento e lazer, bem como 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários por meio de atividades culturais que proporcionem 

socialização e ampliação dos direitos de crianças e adolescentes. A presente dispensa é pautada com base 

no art. 75, II, § 3° da Lei Federal n° 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e 

Decreto 10.922/2021, bem como o Decreto Municipal n° 3653 de 10 de janeiro de 2022. A CPL constatou 

que o Aviso de Dispensa de Licitação/ Termo de referência foi afixado no átrio da Prefeitura (22/09), 

publicado no site oficial do município (22/09) e publicado na AMM (23/09), podendo socorrer ao processo 

Pessoa Jurídica (PJ). Iniciando-se os trabalhos, passamos a analisar as propostas de preços adquiridas 

pela pesquisa de mercado e enviadas via e-mail. Importante mencionar, que não foi protocolada nenhuma 

documentação presencialmente no Setor de Licitações. Verifica-se o total de 03 (três) propostas de preços 

a serem analisadas. Da análise e conferência, consta o seguinte: 

1) MÁGICA & FESTA LTDA, CNPJ: 03.712.470/0001-76, apresentou proposta no valor global de R$ 

23.470,00 (vinte e três mil quatrocentos e setenta reais); 

2) A TURMA DA FESTA OSVALDO RIBEIRO FILHO, CNPJ: 25.131.705/0001-79 apresentou proposta no 

valor global de R$ 22.710,00 (vinte e dois mil setecentos e dez reais); 

3) A ABRACADABRA MORECKY DI CAZTTRO LTDA, CNPJ: 65.167.157/0001-51, apresentou proposta 

no valor global de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). 

Da classificação das propostas de preços: 

1° A ABRACADABRA MORECKY DI CAZTTRO LTDA – R$ 17.500,00 

2° A TURMA DA FESTA OSVALDO RIBEIRO FILHO – R$ 22.710,00 

3° MÁGICA & FESTA LTDA – R$ 23.470,00 

 

Pelo exposto e considerando se tratar de dispensa de licitação menor preço global, esta comissão decidiu 

por unanimidade, em classificar como vencedora a licitante A ABRACADABRA MORECKY DI CAZTTRO 

LTDA, CNPJ: 65.167.157/0001-51, no valor global de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), 

tendo oferecido preços e condições satisfatórias para o interesse da Administração Pública Municipal. Para 



 
 

 

prosseguimento no processo e HABILITAÇÃO da licitante cuja proposta foi vencedora, fica concedido o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de toda documentação necessária (Habilitação Jurídica, 

Qualificação Econômica Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista), a contar do recebimento da 

convocação.  Por fim, a Comissão determinou que fosse afixado no átrio do salão da Prefeitura Municipal de 

Piranga o expediente desta reunião. Para constar e produzir seus efeitos jurídicos e legais vai a presente 

ata assinada pelos agentes públicos de contratação. 
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Agente de Contratação 

 

 

Márcia Aparecida Dias   Erika Ferreira                  Marcos José Timóteo 

          Membro                  Membro        Membro 


