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ATA DE SESSAO PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO,
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "1" E "2", FASE DE LANCES,
HABIITTAÇÀO E AD]UDICACÁO, RE1ERENTÊ AO PRLGÁO
PRESENCIAL NO 10/2020.

Aos víntê e cinco dias do mês de setembro dê dois mil e vinte, às oito horas, reuniram-se
o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no 59/20L9, para proceder à
abertura da sessão referente ao Pregão lOl2O2O, o qual tem por objeto o registro de preços para
possível aquisição de gêneros alimentícios, para atender às necessidades das Secretarias do
Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste
Município, conforme especificações do anexo I do Edital. Demonstraram interesse em participar,
solicitando o resgate do edital as empresas PRoJETT soLUçõEs EM sERVIcos E ALTMENToS
EIRELI e MÂXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIçAO EIRE_LI. No presente dia, constatou-se o

comparecimento da seguinte empresa: PROIETT SOLUçOES EM ALIMENTOS EIRELI, com
CNPI 23.660.7431OOO1-93, representada pelo Senhor João Luiz Silva Marques, portador do
R.G. po 579.024 SSP/SE. Foi constatado quê foram atendidos os pressupostos de
credenciamento/ na qualidade de Empresa de Pequeno Porte. Declarada aberta a sessão, o
pregoeiro solicitou a "Declaração de ciência e cumprimento dos requisitos de habilitação" do
mesmo ato, bem como os envelopes "1". Por conseguinte, o Pregoeiro procedeu a abertura do

envelope de proposta e |eu os valores cotados pelo proponente, depois passou a documentação
aos licitantes para análise e rubrica. Franqueada a palavra não houve q uestionamentos, sendo,
portanto, classificada a proposta. Adiante, deu-se inicio à fase de lances, e o Pregoeiro que os

solicitou verbalmente, tendo obtido os melhores preços, a partir de negociações diretas com o

representante da licitante, chegando ao resultado mapa de apuração anexo.
Em seguida, o pregoeiro solicitou da licitante o envelope "2", contendo os documentos de
habilitação. Após anátise minuciosa aos documentos apresentados, identificou-se que a empresa
PRoJETT SOLUÇõES EM ALIMENTOS EIRELI cumpriu todas as exigências do instrumento
convocatório e fora declarada habilitada.
Desta forma, sagra-se vencedora deste certame a empresa PROJETT SOLUçOES EM

ALIMENTOS EIRELI conforme o ua nto dis sto na ta bela a u ir:

O valor global do certame perfaz a importância de R$ 135.082,00 (cento e trinta e cinco mil,

oitenta e dois reais).
Depois de declarado o vencedor, não havendo manifestação imediata e motivada da intenção de

interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo.
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Nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a

presente ata, cuja segue assinada pelo preg iro. equi e apoio e licitante presente.
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