ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PARA RECEBIMENTO DE
ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2017
CONVITE Nº 015/2017
Aos 2 (dois) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), ás 12 horas,
no Prédio Anexo I - sede da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, em sua sala,
reuniu-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: Aquisição parcelada de polpa de frutas destinado a Secretaria de Educação,
desse município meses conforme especificações, descritas no Anexo I desta Carta
Convite 015/2017. Foram convidados os seguintes licitantes: LILIANE DOS SANTOS
AMORIM POLPAS. Empresa legalmente constituída, cadastrada com o CNPJ nº
17.989.507/0001-12. ANTONIO MAURÍLIO ALMEIDA MOREIRA-ME Empresa
legalmente constituída, cadastrada com o CNPJ nº 18.269.843/0001-53 e JOSÉ
GOMES DOS SANTOS POLPAS-ME, Empresa legalmente constituída, cadastrada
com o CNPJ nº 05.921.208/0001-67. No horário estabelecido no edital/convite,
compareceram todos os licitantes convidados. O Sr. Presidente da CPL, Mandou que
fossem recebidos os envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas
financeira de preços. Recebidos os envelopes o Sr. Presidente mandou que fosse
aberto os de habilitação. Abertos os envelopes os documentos foram submetidos a uma
análises pela CPL e em seguida o Sr.Presidente da CPL e membros declararam que as
empresas foram todas HABILITADAS neste certame, por estarem com a documentação
conforme edital/convite. O Sr. Presidente perguntou aos licitantes se os mesmos
dispensa os prazos de recursos para a fase de Habilitação de documentos, todos
responderam que SIM. O Sr. Presidente da CPL mandou que fossem abertos os
envelopes de propostas de preços: Os preços foram registrados na ordem a seguir: o
Licitante: LILIANE DOS SANTOS AMORIM POLPAS, apresentou a sua proposta com
valor global de R$ 55.362,50 (cinqüenta e cinco mil trezentos e sessenta e dois reais e
cinqüenta centavos), o Licitante ANTONIO MAURÍLIO ALMEIDA MOREIRA-ME,
apresentou a sua proposta de preços com global de R$ 57.232,00 (cinqüenta e sete
mil duzentos e trinta e dois reais), e o Licitante JOSÉ GOMES DOS SANTOS
POLPAS-ME apresentou a sua proposta com valor global de R$ 53.182,50 (cinqüenta
e três mil cento e oitenta e dois e cinqüenta centavos), Concluído o julgamento das
propostas apresentadas a CPL declara que a vencedora desta licitação foi o licitante:
JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS-ME, por ter o mesmo apresentado o menor
preço unitário e global na sua proposta documento juntado ao presente processo. O Sr.
Presidente perguntou aos licitantes se os mesmos dispensam os prazos de recursos
para a fase de julgamento de propostas, e todos responderam que SIM. O Sr.
Presidente da CPL agradeceu a presença dos licitantes e dos membros da CPL e
mandou que a presente ata fosse encerrada, sendo a sessão suspensa por 20 minutos
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para que o Sra Secretária digitasse a mesma. Digitada a ata a mesma foi lida na
presença dos licitantes e em seguida foi encerada e assinada por todos os membros da
CPL e pelos licitantes. Nada Mais. Dado e passado nesta Cidade de Verdejante/PE em
02 de Maio de 2017 às 13h20 (treze horas e doze minutos).
Comissão de Licitação:

Antonio Vitalino Leandro Filho
Presidente da CPL
Leoneide Cézar da Silva
Secretária da CPL
Louyse Monteiro Sá
Membro da CPL
Licitantes
LILIANE DOS SANTOS AMORIM POLPAS
ANTONIO MAURÍLIO ALMEIDA MOREIRA-ME
JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS-ME
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