ATA DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
Aos 23 (vinte e três)) dias do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)
um), às 09h00min, no Prédio Sede
da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, em sua sala, reuniu
reuniu-se
se a Comissão Permanente de Licitação, formada
por três servidores abaixo assinados para juntos, receberem os envelopes contendo documentação e, envelopes
contendo propostas de preços, referente ao processo de licitação acima identificado que visa: Registro de Preços,
para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL 20L
visando atender as eventuais e futuras necessidades das diversas Secretarias e Coordenadorias da Administração
Municipal,conforme quantidades, especificações, descritas no Anexo I e V deste edital.
edital.No horário estabelecido
compareceu a representante da empresa MERCADINHO BEZERRA ME, legalmente constituída, e credenciada
como ME inscrita no CNPJ sob o nº 23.435.622/0001-48, representada por George Bezerra Bringel,
Bringel podendo
usufruídos benefícios da Lei nº 123/2006. A
Após credenciamento o Sr.Pregoeiro declarou aberta a se
sessão. Aberta a
sessão mandou que fosse rubricado o envelope de Proposta de Preço e de Habilitação, após isso foi
fo entregue a
Equipe de Apoio. O Sr.Pregoeiro mandou que fosse aberto o envelope
nvelope de Proposta de preços
preços.Aberto o envelope a
proposta foi analisada e classificada,
classificada o Sr. Pregoeiro, informou que a licitante apresentou proposta para o item 01,
com valor unitário de R$ 89,50 e para o item 02, com valor unitário de R$ 6,40,o Sr.Pregoeiro negociou no intuito
de aferir um preço mais vantajoso para administração e o item 01, ficou com valor unitário de R$ 89,30 e para o
item 02, com valor unitário de R$ 6,20
6,20.O Sr.Pregoeiro mandou que fossem abertos
aberto os envelopes de habilitação.
Aberto o envelope constatou-se
se que a empresa apresentou Certidão Negativa de Débitos federais vencida, foi dado
prazo da LC 123 de 05 (cinco) dias com prazo de igual período para apresentação do documento,estando o
restante da documentação apresentados pela empresa, em conformidade com o edital e assim foi
fo declarada
vencedora e habilitada por seu preço unitário estar compatível com o valor estimado pela Administração. Concluído
a negociação os documentos foram submetidos a apreciação da Equipe de Apoio e em seguida todos rubricaram e
a documentação. Em
m seguida o Sr.Pregoeiro deu
u por encerrada a sessão e os autos serão levados a autoridade
competente para homologação dos seus atos. Nada mais havendo de interesse a se registrar na presente ata a
mesma vai encerrada que depois de lida e achado conforme vai assinada pelo
pelo Sr.Pregoeir
Sr.Pregoeiro e Equipe de apoio.
Dado e passado
ssado nesta Cidade de Verdejante/PE
Verdejante
em 23 de fevereiro de 2021 às 11h e 01min (onze horas e um
minuto).
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