PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 247/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018
Às nove horas, do dia quatro de setembro de dois mil e dezoito, na sala de reuniões
da Prefeitura Municipal de Japaraíba/MG, sediada à Rua Nossa Senhora do Rosário,
nº29, 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 Presencial
supracitado, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM ENTREGA
PARCELADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO
PRESENTE EDITAL. Compareceram para o credenciamento as empresas:
COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no
CNPJ sob o nº02.178.409/0001-28, representada pelo senhor Joaquim Maria Pereira,
inscrito no CPF nº444.031.606-97; CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
inscrita no CNPJ sob o nº 86.573.904/0001-21, representada pelo senhor Ramon de
Oliveira Paim, inscrito no CPF nº 116.390.556-90 e ELETROPORTO COMERCIO
ELTRICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.601.743/0001-29, representada
pelo senhor France Leal Farias, inscrito no CPF nº 037.226.166-38. Em seguida foram
entregues os envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação
estabelecidos no edital, respectivamente. Após análise das credenciais e das
declarações de cumprimento dos requisitos de habilitação, constatou-se que a
documentação de credenciamento das empresas estava em perfeita ordem, tendo
sido declaradas habilitadas. Em seguida a Pregoeira declarou encerrado o prazo para
esta fase, passando-se à abertura do(s) envelope(s) contendo a(s) proposta(s)
financeira(s) que, após análise do conteúdo, foi(ram) classificada(s). Ato contínuo, a
Pregoeira iniciou negociação com o(s) representante(s) para obtenção de proposta
mais vantajosa para a Administração. Assim, havendo progresso na negociação e
considerando que o(s) preço(s) proposto(s) alinha(m)-se ao(s) praticado(s) no
mercado, a Pregoeira julgou a(s) proposta(s) aceitável(is) conforme histórico do
pregão em anexo, valor(es) este(s) obtido(s) a partir do(s) preço(s) constante(s) da(s)
proposta(s) após a fase de lances. Encerrada esta fase, procedeu-se à abertura do(s)
envelope(s) contendo a documentação da(s) empresa(s) classificada(s):
COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. Após a
analise da documentação, constatou-se que a documentação da empresa estava em
consonância com o edital e por isso foi declarada habilitada. Não havendo interesse
em recorrer da decisão que lhe(s) foi favorável, a Pregoeira adjudicou o objeto do
certame à(s) proponente(s) COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - ME ao valor global de R$34.609,45 (trinta e quatro mil
seiscentos e nove reais e quarenta e cinco centavos). Depois de analisados,
rubricados e conferidos os documentos da(s) proponente(s), constatou-se que as
mesmas está(ão) apta(s) a contratar(em) com o Poder Público pois atende(m) os
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requisitos do Edital. Os representantes das empresas: CASA 500 MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e ELETROPORTO COMERCIO ELTRICOS LTDA - EPP deixaram o
certame antes do término da reunião, sendo que os envelopes contendo a
documentação das mesmas foram devolvidos aos respectivos representantes que
também manifestaram não ter interesse em interpor recurso. Por fim, lavrou-se a
presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira, equipe de
apoio e representante(s) presente(s) e publicada nos locais de costume.
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