ATA DE JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020
00
Aos 15 (quinze)) dias do mês de outubrodo ano de 2020 (dois mil e vinte), às novehoras,
nove
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 MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), visando atender as eventuais e futuras
necessidades das diversas
versas Secretarias e Coordenadorias da Administração Municipal,
Municipal conforme o edital e seus anexos.No
horário estabelecido compareceram representantes das seguintes empresas: MARIA DE F. ARAÚJO DE MOURA ME, Maria de
Fátima Araújo de Moura, C DE A FERREIRA E C
CIA
IA LTDA, Gustavo Marinho,INFOMAXX LYDA ME, Antônio José Barbosa; As
demais empresas foram credenciadas podendo usufruir dos benefícios da Lei nº 123/2006, por cumprirem os requisitos do
item 5.5 do edital. Após credenciamento a Sra. Pregoeira declarou aberta
aberta a sessão. Aberta a 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 os envelopes de Proposta de preços. Abertos os envelopes as propostas foram
analisadas, classificadas e seguindo para a fase de lances, na ocasião em que foram analisadas as amostras item a item, pelo
Setor de Compras, na pessoa da Sra. Ana Paula da Silva Góes, conforme planilha em anexo. A Sra. Pregoeira negociou
negoc
no
intuito de aferir um preço mais vantajoso para administração. A Sra. Pregoeira mandou que fossem abertos os Envelopes de
habilitação. Abertos os envelopes constatou
constatou-se
se que as empresas vencedoras apresentaram todos os documentos em
conformidade com o edital e assim foram declaradas vencedoras e habilitadas por seus preços unitários estarem menores
que os valores estimados pela Administração. Concluído a negociação os documentos foram submetidos a apreciação da
Equipe de Apoio, e dos licitantes presentes
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 mesmos disseram que não, 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
D
e passado nesta Cidade de
Verdejante/PE em 15 de outubro de 2020 às 11h e 29min (onze horas e vinte e vinte e nove minutos).
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