ATA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
Aos 28 (vinte e oito)) dias do mês de fevereirodo ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09h00min,
no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, em sua sala, reuniu
reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação, formada por três servidores
servidores,, bem como os representantes da
Secretaria de Educação 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃONÃO
PERECÍVEIS (ESTIVAS, CARNES,
CARNES, ETC.), visando atender as eventuais e futuras
necessidades das diversas Secretarias e Coordenadorias da Administração Municipal,
Municipal
conforme quantidades, especificações,
especificações, descritas no Anexo I e V do edital.No horário
estabelecido compareceram
ramrepresentantes dasseguintes empresas:L
empresa
C MAGALHÃES
COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO, A
ASSESSORIA
SSESSORIA E LOGISTICA EIRELI ME, Luiz
Carlos Magalhães Tavares,
Tavares DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
EIRELI, Antônio Oliveira
Filho, EDILÂNIA FERREIRA GONDIM SILVA ME
ME, Edilânia Ferreira Gondim Silva,
Silva EVANDRO
DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
EIRELI, Evandro dos Santos Silva,, FRANCISCO MORAIS
DA SILVA JUNIOR MERCEARIA ME,
ME Luiz Joaquim Matias, FRICARNES COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI ME,, que teve credenciamento rejeitado, na procuração a assinatura do
outorgante está visivelmente diferente das demais assinaturas feitas no contrato social e
documento de identificação;As demais empresasforam credenciadaspodendo
credenciada
usufruirdos
benefícios da Lei nº 123/2006,
123/2006 por cumprirem os requisitos do item 5.5 do edital. Após
credenciamento a Sra.. Pregoeira
Pregoeir declarou aberta a sessão.
ão. Aberta a se
sessão mandou que
fossem rubricados os envelopes de Propostas de Preços e de Habilitação, após isso foram
entregues a Equipe de Apoio. A Sra. Pregoeira mandou que fossem abertos
aberto os envelopes de
Proposta de preços.Aberto
.Abertos os envelopes as propostas foram analisadas,
analisadas classificadas e
seguindo para a fase de lances, conforme planilha em anexo.
anexo. A Sra. Pregoeira informou que
a empresa DLA teve sua proposta do item 31 desclassificada,
desclassificada, por não conter a marca e
tampouco ter apresentado amostra
amostra. A Sra. Pregoeira negociou no intuito de aferir um preço
mais vantajoso para administração.
administração A Sra. Pregoeira mandou que fossem
fosse
abertos
osEnvelopes de habilitação. Abertos os envelopes constatou-se
se que as empresas
vencedorasapresentaramtod
todos os documentos em conformidade com o edital e assim
foramdeclaradas vencedoras
vencedor e habilitadas por seus preços unitários estarem menores que os
valores estimados pela Administração. Concluído a negociação
negociação os documentos foram
submetidos a apreciação da Equipe de Apoio
Apoio,, e dos licitantes presentes e em seguida todos
rubricaram e a documentação. Em ato contínuo, a Sra. Pregoeira perguntou aos licitantes se
os mesmos tem a intenção de interpor recurso e os m
mesmos
esmos disseram que não, em seguida
os representantes das empresas DM e LC retiraram seus envelopes de habilitação e
declaração não ter interesse em participar das demais fases do processo, a Sra. Pregoeira
deu por encerrada a sessão e os autos serão levados a autoridade competente para
Adjudicação e 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 pela
Sra. Pregoeira e Equipe de apoio. Nada Mais. Dado e passado
ssado nesta Cidade de
Verdejante/PE em 28 de fevereiro de 2020 às 13h e 29min (treze horas e vinte e vinte e
noveminutos).
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RAQUEL CARDOZO DE SÁ S. NOGUEIRA
Pregoeira

LOUYSE MONTEIRO SÁ
Membro da Equipe de Apoio

PEDRO JOAQUIM DA SILVA
Membro da Equipe de Apoio

LICITANTES

L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS,
DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E
LOGISTICA EIRELI ME
Luiz Carlos Magalhães Tavares

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI,
Antônio Oliveira Filho
EDILÂNIA FERREIRA GONDIM SILVA ME
Edilânia Ferreira Gondim Silva
EVANDRO DOS S.S
S. FEIRANTE EIRELI
Evandro dos Santos Silva
FRANCISCO M. DA S.
S JR. MERCEARIA ME
Luiz Joaquim Matias
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