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DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO: 039/2020 

PREGÃO PRESENCIAL: 025/2020 

 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA O USO 

DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

 

As 13:00 do dia 29 de maio de 2020, no Departamento de Licitações desta 

Prefeitura, reuniram-se os membros da Comissão Permanente designada pela 

Portaria n°: 004/2020, para analisar sobre o cumprimento do que foi determinado pela 

comissão no dia 15/05/2020 as 08:30, na sessão de pregão. 

Ao verificarmos a documentação a empresa FG DISTRIBUIDORA DE 

ARMARINHOS LTDA, constatamos que esta apresentou certidão municipal a qual 

não conseguimos verificar a autenticidade e apresentou o balanço devidamente 

registrado, porém sem índices financeiros, motivo este que foi habilitado com 

ressalvas, abrindo-se prazo de 05 (Cinco) dias úteis para que a empresa comprovasse 

a autenticidade de sua certidão municipal, assim como apresentar os índices, em caso 

de descumprimento ela seria inabilitado. 

Desta forma, em analise aos documentos anexos, apuramos que a empresa 

cumpriu completamente a determinação da comissão de licitação, apresentando 

certidão que conseguimos autentificar e apresentou os índices do balanço em 

conformidade com o edital.  

 

CONCLUSÃO:  

 

Por conseguinte, a comissão permanente de licitação, por meio dos princípios 

que regem a licitação dentre eles a boa-fé, legalidade, isonomia, economicidade e 

igualdade, DECIDE POR MANTER A HABILITAÇÃO DA EMPRESA FG 
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DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA, dando assim por finalizada essa fase 

processual, enviando processo para adjudicação.  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se o 

presente registro dos acontecimentos, que após lido e achado conforme, vai assinado 

pelos presentes. 

Perdigão/MG, 29 de maio de 2020. 

 

 

 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 


