PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 272/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018
Às nove horas do dia vinte e oito de Setembro do ano de dois mil e dezoito na
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Japaraíba/MG, sediada à Rua Nossa
Senhora do Rosário, nº 29, centro, reuniu-se a Pregoeira e equipe de apoio,
instituída pela Portaria nº 027/2018, para a prática dos atos inerentes ao
procedimento do Pregão por Registro de Preços supracitado, cujo objeto é “O
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DONA
ZIZICA CONFORME MODELO E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE
REFERÊNCIA”. Os trabalhos foram iniciados procedendo-se o protocolo de
entrega dos envelopes contendo a(s) “PROPOSTAS DE PREÇOS” e
“DOCUMENTO(S) PARA HABILITAÇÃO”. Em seguida, a Pregoeira convidou
os representantes presentes a se credenciarem. Apresentaram documentação
de PROPOSTA E HABILITAÇÃO para este certame as empresas MATHEUS
FORTUNATO LOURENCO LOBO – ME, inscrita no CNPJ sob o nº
22.483.299/0001-15, representada pelo Sr. Matheus Fortunato Lourenço Lobo,
inscrito no CPF Nº 086.388.566-79, e UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA
DIAS, inscrita no CNPJ sob o nº30.121.855/0001-31, representada pela Sra.
Gabriela Barbosa Guimarães, .inscrita no CPF Nº 136.064.076-29. Após análise
das credenciais e da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação,
constatou-se que a documentação de credenciamento estava em perfeita ordem.
Declarada encerrada esta fase para este procedimento, passou-se à abertura
dos envelopes contendo as propostas financeiras que, após conferência do
conteúdo, foram classificadas. Ato contínuo, a Pregoeira iniciou negociação com
os representantes para obtenção de proposta mais vantajosa para a
Administração. Assim, havendo progresso na negociação e considerando que os
preços propostos alinham-se aos praticados no mercado, a Pregoeira julgou
classificadas as propostas das empresas MATHEUS FORTUNATO
LOURENCO LOBO – ME e UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS,
valores estes obtidos a partir dos preços constantes das propostas após a fase
de lances. Encerrada esta fase, procedeu-se à abertura dos envelopes contendo
a documentação das empresas classificadas e, após análise da documentação
constatou-se que a empresa MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO –
ME apresentou as CND – FGTS vencida, tendo sido aberto prazo de 05 (cinco)
dias úteis para apresentação da mesma regularizada. A documentação da
empresa UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS estava em perfeita
ordem, tendo sido declarada habilitada por estar em conformidade com edital.
Não havendo interesse em recorrer da decisão que lhes foi favorável, a
Pregoeira adjudicou o objeto do certame à licitantes: UNIFORMES
DANNYELLEN GERALDA DIAS com o valor global de R$6.717,00 (seis mil
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setecentos e dezessete reais), e após a apresentação da certidão regularizada
será adjudicado o objeto do certame a empresa MATHEUS FORTUNATO
LOURENCO LOBO – ME com o valor global de R$3.969,10 (três mil novecentos
e sessenta e nove reais e dez centavos). As empresas UNIFORMES
DANNYELLEN GERALDA DIAS e MATHEUS FORTUNATO LOURENCO
LOBO – ME, apresentaram as amostras dos tecidos. Depois de analisados,
rubricados e conferidos os documentos das proponentes, constatou-se que as
mesmas estão aptas a contratarem com o Poder Público pois atendem aos
requisitos do Edital. Por fim, lavrou-se a presente ata que, lida e achada
conforme, vai assinada pela Pregoeira, pela equipe de apoio e representantes
presentes e publicada nos locais de costume.
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