
ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
 

MODALIDADE: CONVITE Nº 04/2013 
 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
OBJETO: Aquisição de ferramentas para aulas prática s do Curso de Mecânica e material de consumo para l aboratórios do 
Centro de Educação Tecnológica de Itabirito, de aco rdo com o Termo de Cooperação Técnica TCT 007/2009,  conforme 
especificações técnicas em anexo. 
 
 
Às 10:30 horas, do dia 30 de dezembro de 2013 , nas dependências da Fundação Cefetminas , reuniu-se a Comissão Permanente 
de Licitação para abertura das propostas dos licitantes, conforme critério previamente estabelecido e divulgado, em conformidade com 
as disposições da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
Foram convidadas as empresas FERRAMENTAS ESCANDIA LTDA, TECNITOOLS COM. REP. LTD A, ATALANTA TOOLS COM. 
ASS. LTDA, COFERMETA, MINAS FERRAMENTAS LTDA, POLIM ETAL LIGAS E METAIS LTDA, METAL AÇO BH LTDA, 
ALBEMEC METAIS LTDA e ALUMIPLAST COM. METAIS LTDA, num total de 09(nove) empresas. 
Apresentaram propostas as empresas MINAS FERRAMENTAS LTDA e FERRAMENTAS ESCANDIA LTDA.  
Compareceu a abertura da sessão o senhor Cláudio José Martins Ribeiro, representante da empresa FERRAMENTAS ESCANDIA 
LTDA.  
A Comissão então deu seguimento ao certame em questão abrindo os envelopes contendo os documentos de habilitação das 
empresas licitantes, sendo rubricados e vistos pelos presentes. 
Após análise dos documentos de habilitação, a Comissão concluiu que as empresas MINAS FERRAMENTAS LTDA e 
FERRAMENTAS ESCANDIA LTDA . foram habilitadas de acordo com o exigido no edital. 
O licitante presente concordou em abdicar do prazo recursal quanto à habilitação e aceitou passar para fase seguinte. A Comissão de 
Licitação fez contato telefônico com o representante da empresa MINAS FERRAMENTAS LTDA, e o mesmo concordou em enviar 
documento abdicando do prazo de recurso quanto à habilitação. 
Assim, a Comissão de Licitação passou para a fase de abertura da proposta de preço das empresas habilitadas. 
Os preços por lote em reais (R$) apresentados foram os seguintes:  
 

EMPRESAS/LOTE MINAS FERRAMENTAS LTDA  FERRAMENTAS ESCANDIA 
LTDA 

LOTE 01 
 

Não cotado R$ 5.641,25 

LOTE 02 
 

R$ 598,74 Não cotado 

LOTE 03 
 

Não cotado Não cotado 

LOTE 04 
 

Não cotado R$ 23.421,20 

 
Sendo assim a Comissão Permanente de Licitação, determina o prazo de até 10 (dez) dias úteis, para analise técnica das propostas e 
apresentação do resultado final. 
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 
 
Representante: 
 
 
Cláudio José Martins Ribeiro  _____________________________________________________  
 
 
 
Comissão Permanente de Licitação : 
 
 
Presidente ________________________________________ ____________________ 
 
 
Membro   __________________________________________ __________________ 
 
 
Membro  ___________________________________________ _________________ 


