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                                       ATA DE JULGAMENTO 

CREDENCIAMENTO   001/2022 
 

 

Aos  21 (vinte e um ) dias do mês de Março  do corrente ano, na cidade de Lavras/MG, reuniram-se 

na sede da Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural - FUNDECC, ás 09:00 horas os 

membros da Comissão de Seleção Pública encarregada, nos termos do processo Credenciamento 

01/2022  de dirigir e julgar o certame para a contratação  de Serviços de oficina mecânica para 

automóveis linha leve pertencentes a frota da FUNDECC, incluindo o fornecimento e troca de peças 

acessórios, alinhamento, balanceamento lubrificação trocas de óleos e filtros. Inicialmente a comissão 

por seu Presidente esclareceu que o Processo de Credenciamento 01/2022 é um processo 

Administrativo de Chamamento Público e tem fundamento legal no nova lei de licitações e contratos 

Administrativos 14.133/2021 em seu art. 6º. Inciso XLIII. Feitas estas considerações e dando 

prosseguimento, a comissão recebeu os envelopes 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) e 02 

(HABILITAÇÃO) da única empresa interessada BRUNO FALEIRO CARVALHO E CIA LTDA  

inscrita no CNPJ 20.815.713/0001-10, que foi protocolado as 14h:08min do dia 18/03/2022, último 

dia para entrega dos envelopes.  Abrindo a sessão, foram  abertos   os ENVELOPES 01  contendo a 

PROPOSTA de PREÇOS e ENVELOPE 02 contendo os documentos de  HABILITAÇÃO da 

empresa. A comissão em ato contínuo, considerando que foi observado o princípio de ampla 

publicidade e transparência, após as análises das documentações enviadas a Comissão Permanente de 

Licitações conclui que a empresa interessada: BRUNO FALEIRO CARVALHO E CIA LTDA   

está apta a prestar os serviços  e também e declarada HABILITADA nos termos da lei e do edital.  

Diante de todo o exposto, o presente resultado será  publicado no Website  da FUNDECC no endereço 

www.fundecc.org.br,   para fins de possível apresentação de recursos pelos interessados conforme  

Art 165 Inciso I,  Lei 14.133/21 . Nada mais a relatar, a Ata que após lida e achada conforme, vai 

assinada pelos membros da Comissão de Seleção Pública. Lavras, 21/03/2021 (vinte e um de Março 

de dois mil e vinte e dois às 10h:00min (dez horas). 
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