ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO LICITÁTÓRIO Nº. 34/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 8/ 2017
Às oito horas, do dia vinte e 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. 34/2017 - Pregão Presencial nº. 8/2017, cujo objeto é a aquisição de
gêneros alimentícios e prestação de serviços de fornecimento de jantar.
PUBLICIDADE
Constatamos que o extrato resumido do edital foi publicado na Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 10/10/2017; no Quadro de Publicidade da Câmara
Municipal no dia 10/10/2017; e no Site Oficial da Câmara Municipal no dia 10/10/2017. 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)

CNPJ

Representante(s)

Documento(s)

Panificadora Delicias do
Trigo de Carandaí Ltda. ME

03.130.136/0001-04

Valdinea Regina de
Oliveira Cantão

MG-5.766.745

Maria Aparecida Baeta
Vieira de Melo - ME

02.515.531/0001-42

Maria Aparecida
Baeta Vieira de Melo

MG-2.513.770

Márcio Roberto Vitoretti MEI

24.818.469/0001-09

Márcio Roberto
Vitoretti

MG-3.938.198

Thiago Aristides Silva e
Silva - MEI

14.128.457/0001-90

Thiago Aristides Silva
e Silva

MG-14.145.554

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.

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 Apoio-

VALDINEA REGINA DE OLIVEIRA CANTÃO
-Panificadora Delicias do Trigo de Carandaí Ltda. – MEMARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO
-Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo – MEMÁRCIO ROBERTO VITORETTI
-Márcio Roberto Vitoretti – MEITHIAGO ARISTIDES SILVA E SILVA
-Thiago Aristides Silva e Silva – MEI-

