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ATA DE REUNIÃO DA PREGOEIRA 

E EQUIPE DE APOIO 
 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 030/2022 

PREGÃO PRESENCIAL 009/2022 

 

 

    

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2022, às 08:00(oito horas), reuniram-se 

na sala de licitações da Prefeitura  Municipal de Olhos D’Água/MG., o Pregoeiro, 

Sra., Elieide Lopes de Oliveira e a Equipe de Apoio formada por Ana Claudia Rosa 

Alkimim e Francielle Dias Boas Costa, nomeados pela Portaria 003/2022, para dar 

prosseguimento ao PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 030/2022, PREGÃO PRESENCIAL 

009/2022, cujo objeto é o Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação 

de serviços médicos veterinário sendo 02 (duas) vezes por semana, no total de 

08(oito) vezes mensais para atender a secretaria de saúde e consultas 

espontâneas. 

 

Compareceu a esta reunião a empresa CONSULVET COMERCIO E CLINICA 

VETERINARIA LTDA, CNPJ 40.666.409/0001-66, representada pela Sra. Renata 

Katherine Froes Ribeiro portadora do CPF 120.104.786-22, devidamente 

credenciadas. 

 

Foram recebidos os envelopes DOCUMENTOS e PROPOSTAS, os quais foram 

rubricados pela  presentes, atestando sua indevassabilidade. 

 

A Licitante comprova se tratar de microempresas, fazendo jus aos benefícios da Lei 

Complementar 123/2016 e suas alterações. 

 

Abertos o envelope PROPOSTA, o seu conteúdo foi conferido, declarado regular e 

apresentados no seguinte valor total: 

 

1- CONSULVET COMERCIO E CLINICA VETERINARIA LTDA, CNPJ 40.666.409/0001-66, 

apresentou a proposta no valor total de R$ 45.999,96(quarenta e cinco mil 

novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis reais); 
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Após a fase de lances foi declarada vencedora do certame: 

 

1- CONSULVET COMERCIO E CLINICA VETERINARIA LTDA, no valor unitário de R$ 

3.300,00 (três mil trezentos reais mensais, e valor total de R$ 39.600,00(trinta e seis 

mil reais). 

 

O valor unitário, e total encontra se lançados no Mapa de Apuração anexo, que é 

parte integrante desta ata, independente de transcrição. 

 

Aberto o envelope de DOCUMENTOS da vencedora, o seu conteúdo foi conferido 

e autenticado. 

 

A CND trabalhista não foi possível a conferencia no site por esta fora do ar. 

 

As demais CNDs foram conferidas mediante consulta nos sítios oficiais na internet, 

atestando suas regularidades.  

 

Sendo deferida a data do dia 01 de abril de 2022, as 09h00min horas para dar 

seguimento ao certame. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e 

aceita, segue assinada pelos presentes. 

 

Olhos D’Água/MG., 31 de março de 2022. 

 

 

Elieide Lopes de Oliveira.                                     Francielle Dias Boas Costa. 

Pregoeira Oficial.          Equipe de Apoio. 

  

 

Ana Claudia Rosa Alkimim    

Equipe de Apoio.      

 

 

Renata Katherine Froes Ribeiro 

p/ CONSULVET COMERCIO E CLINICA VETERINARIA LTDA 

 


