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PREGÃO PRESENCIAL N' 29/20]9 - Sessão N' 001

Abertura da Sessão

As 9:00 horas do dia 03 de abril de 2019, reuniram-se na sala DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E.CONTRATOS a(o) Pregoeira(o) Marcos Roberto Lemes e equipe de apoio Luciano Sena
Caxias de Arauto, designados pela Portaria n' 1.606 de 19 de dezembro de 2018, para realiza os
procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial N' 29/20 1 9

Inicialmente a(o) Pregoeira(o) declarou aberta a sessão, passando-sc de imediato à fase de
credencíanlento.

Credenciamento

Da entrega dos Envelopes.
A(o) Pregoeír(a)o declarou encerrada a fase de credenciamento, em seguida solicitou que os

interessados credenciados entregassem os envelopes n' 01 contendo a Proposta e o n' 02 contendo a
habilitação, passando-se à abertura das propostas dos respectivos credenciados.

Da Classificação das Propostas
Abertos todos os envelopes contendo as propostas, a(o) Pregoeiro(o) franqueou o acesso de todos

ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, a(o) Pregoeira(o) passou
a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital. Passou-se, ente o, à classificação da proposta
de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 1 0% daquela, ficando assim clãs;ificadas
ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor:
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Dos Lances por item

Declarou a(o) Pregoeira(o) aberta a Case dos lances, convidando os autores das respectivas
propostas .classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante
classificado com maior preço a inauguração das rodadas.

Da Habilitação
Após a classificação provisória das lícitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de

habilitação das primeiras colocadas, tendo a(o) Pregoeira(o) facultado a todos interessados a verificação (ia
documentação.

Analisada a documentação a(o) Pregoeira(o) considerou todas as empresas habilitadas

Da fase de Recursos

Nenhum participante manifestou intenção de recorrer

Da Adjudicação
Ante a não manifestação de interposição de recursos, a(o) Pregoeiro(o) adjudicou os itens do

certame à vencedora da licitação, na forma abaixo.

FORNECEM)OR : n'l BR CONIERCIO DE bIATERIAIS
LTDA. - ME. nocux;i EITO: 20.204.978/0001 -82 VALOR: RS

13515,00

Das Ocorrências na Sessão Pública

Não houve ocorrências dignas de nota

Encerramentos da Sessão

A(o) Pregoeira(o) informa que os envelopes Habilitação não abertos estarão disponíveis para
retirada no Departamento de Licitações e Contratos após a contratação.

Nada mais havendo a tratar a(o) Pregoeira(o) encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-sc a
presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela(o) Pregoeiro(o), Equipe de Apoio
e pelos licitantes presentes.
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ITENS ""-" u" Q""- ''Ít:'o': VAI.Ol{

  ZIMBRA MÀ        
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Equipe de Apoio

Licitantes presentes

20 20].978PW1-82 - MBR COMÉRCIO DE M
Repreàehtante: YURI GAGAREN PINHEIRO COSTA LEITE
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