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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2016.
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016.
DATADA PUBLICAÇÃO DO AVISO: 15DE FEVEREIRO DE 2016.
DATAlHORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 10HOOMIN
DO DIA 03 DE MARÇO DE 2016.

OBJETO: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEL PARA
ATENDER O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO - MA.

Às dez horas do dia três de Março de 2016, reuniram-se a Pregoeira e Equipe de
Apoio para, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de
julho de 2002 e alterações posteriores, realizar os procedimentos relativos a este
Pregão Presencial. Inicialmente em conformidade com as disposições contidas no
Edital, a Pregoeira abriu, no horário preestabelecido, a sessão e efetuou o
credenciamento da empresa R.MEIRELES PINTO-ME, CNPJ n? 09.039.662/0001-40,
com sede na rua Duque de Caxias n° 49, centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma,
CEP.: 65.540-000. Verificado o credenciamento da empresa, iniciou-se a abertura do
Envelope de n°. 01 Proposta de Preço para a averiguação da conformidade da proposta
da empresa licitante com o referido Edital. Em seguida, por restar configurada a
presença de apenas uma empresa no presente certame licitatório, a Pregoeira passou a
negociar diretamente com a referida empresa licitante, e nestes termos a empresa
presente ofertou o valor global final de R$ 10.936,00 (dez mil e novecentos e trinta e
seis reais), sendo este o menor preço possível, inclusive já constante na proposta
inicial da empresa licitante. Dando seguimento a etapa de aceitabilidade, examinada a
proposta quanto ao objeto e valor, a Pregoeira decidiu motivadamente acerca de sua
aceitabilidade. Em seguida, iniciou-se a abertura do envelope n". 02 - Etapa de
Habilitação, onde constatou-se a regularidade da documentação da empresa licitante,
estando assim, habilitada para a referida licitação. Encerrada a etapa de Habilitação e
não havendo manifestação de interposição de recurso, a pregoeira adjudicou o objeto
deste Pregão à empresa R. MEIRELES PINTO, CNPJ n" 09.039.662/0001-40, com
sede na rua Duque de Caxias n° 49, centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma, CEP.:
65.540-000, que apresentou proposta para fornecimento de alimentos não perecível no
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valor total anual de R$ 10.936,00 (dez mil e novecentos e trinta e seis reais ), com
pagamento conforme quantitativos entregues após emissão da Nota Fiscal. Houve
expressa renuncia da empresa ao direito do recurso. Assim, deu-se por encerrada a
sessão, mandando lavrar a presente Ata que vai assinada pela Prego eira, demais
membros da Equipe de Apoio e também pelo representante da empresa presente. Após
o relatório e parecer do Setor Jurídico da Câmara de Vereadores os processo seguirá
para análise e homologação pela autoridade superior.

São Bernardo - Ma, 03 de Março de 2016.

I - PREGOEIRA :
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Maria Iracildà Costa.
CPF n? 315.428.163-00

II - EQUIPE DE POIO :
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Crisonete Monteiro Costa Santos

CPF n" 942.699.203-00.
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Maria de Lourdes Mendes da Silva Costa.

CPF n" 002.201.683-00.

III - EMPRESA PARTICIP ANTE:
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CNPJ n" 09.039.662/0001-40


