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ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO 
 
 
MODALIDADE: CONVITE Nº 01/2014 
 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
OBJETO : Aquisição de ferramentas para aulas práticas do Cur so de Mecânica e material de 
consumo para laboratórios do Centro de Educação Tec nológica de Itabirito, de acordo com o Termo 
de Cooperação Técnica TCT 007/2009, conforme especi ficações técnicas em anexo. 
 
 
Às 10:30 horas, do dia 20 de março de 2014 , nas dependências da Fundação Cefetminas , reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitação para abertura das propostas de preço das empresas licitantes 
habilitadas, conforme critério previamente estabelecido e divulgado, em conformidade com as disposições 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
Foram habilitadas as empresas MINAS FERRAMENTAS LTDA, FERRAMENTAS ESCANDIA LTDA, 
TECNITOOLS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  e ALBEMEC METAIS LTDA. 
Os preços por lote em reais (R$) apresentados por cada licitante habilitado foram os abaixo relacionados: 

EMPRESAS/LOTE MINAS 
FERRAMENTAS 

LTDA 

FERRAMENTAS 
ESCANDIA LTDA 

TECNITOOLS 
COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES 
LTDA 

ALBEMEC METAIS  
LTDA 

LOTE 01 
 

NÃO COTADO 5.641,25 6.488,30 NÃO COTADO 

LOTE 02 
 

1.520,88 NÃO COTADO NÃO COTADO NÃO COTADO 

LOTE 03 
 

NÃO COTADO NÃO COTADO NÃO COTADO 14.789,52 

LOTE 04 
 

NÃO COTADO 13.626,90 16.701,00 NÃO COTADO 

A Comissão Permanente de Licitação, após a análise das propostas, considerou: 
a) A empresa MINAS FERRAMENTAS LTDA  como vencedora do LOTE 02 no valor total de R$ 

1.520,88 (hum mil quinhentos e vinte reais e oitent a e oito centavos) ; 
b)  A empresa FERRAMENTAS ESCANDIA LTDA  como vencedora do LOTE 01 no valor total de R$ 

5.641,25 (cinco mil seiscentos e quarenta e um reai s e vinte e cinco centavos)  e como 
vencedora do LOTE 04 no valor total de R$ 13.626,90 (treze mil seiscentos e vinte e seis r eais e 
noventa centavos) ; e  

c) A empresa ALBEMEC METAIS LTDA como vencedora do LOTE 03 no valor total de R$ 14.789,52 
(quatorze mil setecentos e oitenta e nove reais e c inquenta e dois  centavos) , 

por terem apresentado as propostas de menor preço por lote, atendendo aos interesses da entidade e ao 
princípio da economicidade da Lei 8.666/93. 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata e foi encerrada a reunião, com o resultado acima, que 
submetemos à Diretora Presidente da Fundação Cefetminas, Senhora Lilian Bambirra de Assis  para 
Homologação e Adjudicação. 
 
 
Comissão Permanente de Licitação : 
 
 
Presidente         ________________________________ ____________________________ 
 
 
Membro       ______________________________________ ______________________ 
 
 
Membro       ______________________________________ ______________________ 


