Estado de Minas Gerais

CNPJ01.612.483/0001-48
ATA DE SESSAO

PUBLICA

(mICA

PROCESSO N°:
027/2016
PREGAO PRESENCIAL N°: 010/2019
DATA:
13/04/2016
HORARIO:
10hOOmin
OBJETO: Registro
de PreQo para aquisiQao
eventual
de material
de expediente
e
escolar( papelaria, livraria e armarinho) .
Na Sala de Reuni5es da ?refeitura
de Fruta de Leite/MG,
reuniram-se,
a Pregoeira
Edileuza Miranda Jardim, e a Equipe de Apoio, a Sra. Ilza Marques
Dias, a Sra.
Claudiana
Paula de Almeida
e a Sra. Tamires
Gonc;:alves Ribeiro,designados
pela
Portaria nO 004/2016
do dia 04/01/2016,
para a Sessao Publica de Julgamento
do
PregAo em epigrafe.
Aberta a Sessao, procedeu-se
0 exame
dos documentos
oferecidos pelos interessados
presentes,
visando
a comprovac;:B.oda existEmcia de poderes para a formulac;:ao de
propostas
e a pratica dos demais atos de atribuic;:ao dos Licitantes,
na seguinte
conformidadei
I - CREDENCIAMENTO
ORDEM NOME EMPRESA
1) Arlindo Ferreira Mendes-EPP
Representante:
Edvaldo Brito
2) Francinete de Jesus Barbosa e Souza-ME
Representante:
Agnaldo Alves de Souza
As 10h30min,
a Pregoeira
comunl.cou 0 encerramento
do credencl.amento. Na fase de
Credenciamento
foi entreg e a Pregoeira
as DECLARA~OES
dos Licitantes
de que
atendem plenamente
aos requisitos da Habilitac;:ao estabelecidos
no Edital e os dois
Envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITA~Ao,
respectivamente.

II - REGISTRO

DE PROPOSTAS

EM CONFORMIDADE

COM 0 EDITAL

Ato continuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas Comerciais
e, com a
colaborac;:ao do membro da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade
do
obj eto, prazos, prec;:os e condic;:5es de fornecimento/execuc;:ao com aqueles definidos
no Edital, nao havendo desclassificado
nenhum interessado,
tendo selecionado
entre
seus autores os Licitantes que participarao
da etapa de lances verbais em razao dos
prec;:ospropostos, nos termos da Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar
Federal nO 123, de 14 de dezewbro de 2006, pelo Decreto Municipal n°
09 de 18 de maio de 2010, e, subsidiariamente,
pela Lei Federal nO. 8.666, de 21 de
junho de 1993.
A classificac;:ao, nessa
III - CLASSIFICAcAO

etapa,

ficou conforme

DAS PROPOSTAS

SELECIONADAS

mapa

de propostas

PARA A ETAPA

anexo.

DE LANCES

A Pregoeira convidou individualmente
os autores daquelas propostas que ensejaram a
disputa por lances, selecionados de forma seqUencial, a partir da classificac;:ao
acima. A sequencia das propostas de menores prec;:osapresentados
ficou conforme mapa
de lances em anexo.
IV - HABILITAcAO
Encerrada
a etapa de negociac;:ao foi verificada
a regularidade
das empresas
que
ofertaram 0 menor prec;:o.Ap6s confirmada a habilitac;:ao das proponentes
e examinadas
pela Pregoeira
e a equipe de apoio a acei tabilidade
das propostas,
quanto ao
objeto bem como quanto a compatibilidade
do prec;:oapresentado
com os praticados no

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.612.483/0001-48
mercado
e
proponents

v -

0
valor estimado
para
atenderam os requisitos

a contratac;ao, a Pregoeira
estabelecidos
no edital.

RESULTADO

A vista da habilitacao,

foi declarado
VENCEDOR

LICITANTE
Arlindo

Ferreira

Mendes

vencedore:
Item
Em anexo

EPP

total do vencedor

Valor
Francinete

de Jesus Barbosa

I
Cento

e vinte

VI - RECURSO
NAo HOUVE

e Souza-ME

Em anexo

VALOR

TOTAL

R$88.937,05

I
I

R$88.937,05

R$34.788,75

total do vencedor
I R$34.788,75
Valor total da lici ta<;ao I
123.725,80
e tres mil e setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos.
Valor

ADMINISTRATVO

RECURSOS.

VII - OCORRENCIAS

DA SESSAO

PQa~ICA

NAo HOUVE RECURSOS.
VIII

- ENCE~NTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessi3.o,cuja ATA vai assinada
pela Pregoeira, pelo Membro da Equipe de Apoio, licitantes e demais presentes.
ASSINAM:

Edile
Equipe

~

a
Pregoeira

Jardim

de Apoio:
Ilza Marques

~~

Dias

'V

~

Claudiana

~

Tamires

Paula de Almeida

.e2r
~.

Assinatura

Goncalves

Ribeiro

dos licitantes

~ ~
'fC ::r

Presentes:

Arlindo Ferreira Mendes-EPP
Representante:
Edvaldo Brito
Francinete de Jesus Barbosa e Souza-ME
Representante:
Agnaldo Alves de Souza~tJ~~~::=:~
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