ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO LICITÁTÓRIO Nº. 31/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 6/ 2017
Às doze horas e trinta minutos, do dia quatro de outubro de dois mil e
dezessete, na Sala de Reuniões “Professor Guido Lourenço”, na sede da Câmara Municipal de
Carandaí/MG, reuniram-se o Pregoeiro: José Pires Neto, e a respectiva Equipe de Apoio:
Elaine Miranda Melo Baeta e Natália de Melo Gonçalves, ausente o servidor Luciano
Rodrigues Pereira; designados pela Portaria nº. 26, de 5 de maio de 2017, para a realização da
Sessão Pública de Licitação, do Processo Licitatório nº. 31/2017 - Pregão Presencial nº.
6/2017, cujo objeto é a aquisição de placas de inauguração, placas de homenagem, medalha e
bandeiras, conforme especificação contida no Anexo I do edital.
PUBLICIDADE
Constatamos que o extrato resumido do edital foi publicado na Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 22/09/2017; no Quadro de Publicidade da Câmara
Municipal no dia 22/09/2017; e no Site Oficial da Câmara Municipal no dia 22/09/2017.
Houve, portanto, ampla divulgação do respectivo processo, sendo observado na íntegra os
preceitos legais de publicação, em especial o artigo 4º, inciso I, da Lei Federal nº.
10.520/2002.
CREDENCIAMENTO E FASE DE LANCES
Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelos
interessados no presente procedimento, visando a comprovação da existência de poderes para
formulação de proposta e prática dos demais atos de atribuição do licitante, na seguinte
conformidade.
Empresa(s)
Homenagens Triunfo Ltda. ME

CNPJ

Representante(s)

Documento(s)

28.037.648/0001-51

Vander Anastácio

MG-6.846.902

Camila Gomes Freire

24.540.090/0001-71

L. Backes - ME

22.639.468/0001-63

Inox Line Placas, Troféus,
Medalhas e Brindes Eirelli EPP

03.759.208/0001-87

Não enviou
representante
Não enviou
representante
Não enviou
representante

-

Em seguida, o Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento e
passou a receber a declaração do licitante de que atendeu plenamente os requisitos de
habilitação, estabelecidos no edital e seus anexos, e, também, os envelopes contendo a
proposta e a documentação de habilitação, respectivamente.

As empresas Camila Gomes Freire; L. Backes – ME; e Inox Line Placas,
Troféus, Medalhas e Brindes Eirelli – EPP; encaminharam os documentos de credenciamento
e os envelopes de proposta e habilitação pelo Correio.
O Pregoeiro e a Equipe de Apoio verificaram que a empresa Inox Line
Placas, Troféus, Medalhas e Brindes Eirelli - EPP, encaminhou os envelopes de proposta e
habilitação, porém, não encaminhou os documentos de credenciamento: (1) Cópia do estatuto
social, contrato social ou outro instrumento equivalente, registrado na Junta Comercial ou,
tratando-se de sociedade(s) simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas; (2) A declaração de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo IV do Edital; e a (3) Declaração
comprovando sua condição de ME ou EPP, conforme modelo do Anexo VI (se for o caso).
Diante do exposto, a empresa Inox Line Placas, Troféus, Medalhas e Brindes Eirelli - EPP foi
desclassificado por não apresentar os documentos de credenciamento, conforme prevê o item
9 do edital.
Continuando os trabalhos, passou-se então para a fase de abertura e análise
da proposta de preços dos licitantes participantes do certame, sendo rubricada pelo Pregoeiro,
Equipe de Apoio e todos os presentes à sessão, que efetuou a leitura, em voz alta, do preço
apresentado, conforme Relatório de Propostas Iniciais dos Itens do Pregão (doc. anexo).
Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro convidou os autores das propostas a
reduzirem o valor dos itens que foram classificados. Por sua vez, as licitantes apresentaram os
lances, conforme Relatório e Acompanhamento de Pregão Por Item (doc. anexo).
A seguir, o Pregoeiro convidou os autores das propostas a reduzirem o valor
dos itens. Após negociação com o Pregoeiro, os licitantes apresentaram os valores finais para
cada item da proposta, conforme Relatório e Acompanhamento de Pregão Por Item (doc.
anexo).
HABILITAÇÃO
Aberto os envelopes contendo documentação das licitantes vencedoras na
sessão, as quais apresentaram propostas compatíveis com o preço de mercado, o Pregoeiro, a
Equipe de Apoio e todos os presentes à sessão rubricaram e verificaram que as
documentações foram atendidas conforme especificado no edital, estando, portanto,
habilitadas.
RECURSO
Questionado aos licitantes habilitados e classificados se desejavam interpor
recurso, os mesmos manifestaram desinteresse.
RESULTADO
À vista da habilitação, o Pregoeiro ADJUDICOU o objeto às empresas
vencedoras, nos valores constantes no Relatório de Relação de Propostas Vencedoras por
Processo (doc. anexo) e Termo de Adjudicação (doc. anexo)

ENCERRAMENTO
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, cuja a ata vai
assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das
empresas relacionadas.
JOSÉ PIRES NETO
-PregoeiroELAINE MIRANDA MELO BAETA
-Equipe de ApoioNATÁLIA DE MELO GONÇLVES
- Equipe de ApoioVANDER ANASTÁCIO
-Homenagens Triunfo Ltda. – ME-

