ATA DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
Aos 08 (oito)) dias do mês de fevereirodo ano de 2019 (dois mil e dezenove),
dezenove 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 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
divers
Secretarias e Coordenadorias da Administração Municipal, conforme quantidades,
especificações, descritas no Anexo I e V deste edital.
edital.No horário
rário estabelecido compareceu
comparece
arepresentante da empresaJACINTA
empresa
IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
ME, empresa
legalmente constituída, e credenciada como MEinscrita no CNPJ sob o nº 23.435.622/000148, representada por Jacinta Izaura Tavares Nunes Pereira
Pereira,, e, EDILÂNIA FERREIRA
GONDIM SILVA ME, empresa legalmente constituída, e credenciada como ME inscrita no
CNPJ sob o nº 03.425.506/0002-11,
03.425.506/0002
representada por Edilânia Ferreira Gondim Silva,
Silva
ambaspodendo usufruirdos
os benefícios da Lei nº 123/2006. A
Após
pós credenciamento a Sra.
Pregoeira declarou aberta a sessão.
se
Aberta a sessão mandou
ou 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 os envelope
nvelopes de Proposta de
preços.Abertos os envelopesas
envelope
propostas foram analisadas e classificadas,
classificadas a Sra. Pregoeira
negociou no intuito de aferir um preço mais vantajoso para administração conforme planilha
em anexo. A Sra.. Pregoeira
Pregoeir mandou que fossem abertos os envelopes
envelope de habilitação.
Abertos os envelopes constatou-se
constatou
que todos os documentos
ntos apresentados pelas
pela empresas
estavam em conformidade com o edital e assim fo
foramdeclaradas vencedoras
vencedor e habilitadas
por seus preços unitário estarem menores que os valores estimados pela Administração.
Concluído a negociação os documentos foram submetidos
submetidos a apreciação da Equipe de Apoio e
em seguida todos rubricaram e a documentação. Continuando em
m seguida 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 08 de fevereirode 2019 às 09h e 45min (nove
nove horas e quarenta e
cincominutos).
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

LOUYSE MONTEIRO SÁ
Membro da Equipe de Apoio
LICITANTES

RAQUEL CARDOZO DE SÁ S. NOGUEIRA
Pregoeira
JACINTA IZAURA TAVARES N P ME
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO
Membro da Equipe de Apoio
EDILÂNIA FERREIRA GONDIM SILVA ME
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MAPA DE APURAÇÃO – ANEXO DA ATA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
Item
1

2

Descrição

Marca

Gás Liquefeto de Petróleo (GLP) Botijão de
COPAGAZ
13KG
ÁGUA MINERAL – natural, sem gás,
hipotermal na fonte, acondicionadaem
acondicionada
garrafão
plástico retornável, com tampa de pressão,
lacre e selo de segurança APEVISA, contendo
de 19,5 a 20 litros, com garrafão em sistema de
CASTELO
comodato na quantidade necessária a atender
as necessidades de abastecimento, de acordo
com as legislações especificas
pecificas e as portarias
518/04 do Ministério da Saúde, 387/08 DNPM e
RDC ANVISA n° 274/05 e 275/05

LICITANTE

V. ADM

PROPOSTA NEGOCIAÇÃO

EDILÂNIA

R$ 78,85

R$ 78,85

R$ 78,85

JACINTA

R$ 6,50

R$ 6,30

R$ 6,30

Praça Raimundo Targino Ferreira, nº 22 - Centro - Verdejante - PE
Telefone: 87 3886
3886-1156 Fax: 87 3886-1137
1137 | verdejante@verdejante.pe.gov.br
CNPJ.: 11.348.570/0001-93

