8

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
EspíRITO SANTO
Biênio 2019/2020
Comissão Permanente de Licitação
ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO NQ 009/2019
PROCESSO NQ 0169/2019
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros de Padaria.
Aos nove dias do mês de janeiro de 2020, às 14h10min, no Plenário desta Casa, o Pregoeiro da
Câmara Municipal de Marilândia, José Luiz Brandão, junto com a Equipe de Apoio composta por
Mareio Paier e Vilson Ferreira de Oliveira, designados pelas Portarias Nº 023/2019 e 035/2019,
reuniram-se a fim de realizar os procedimentos
de preço na modalidade
anexos.

da Sessão para formalização

de ata de registro

supraeitada considerando o edital Pregão 009/2019 e seus respectivos

A Sessão fora iniciada pelo Pregoeiro com a devida explicação do funcionamento da

modalidade

PREGÃO e dos aspectos legais que a fundamentam, notadamente

pela Lei Federal

Nº 8.666/93, bem como esclarecidas as regras e o procedimento da Sessão. Inicialmente, fora
identificada

a pessoa jurídica participante,

bem como seu respectivo representante

legal, de

acordo com os envelopes entregues até o horário limite estabelecido no edita!. Pessoa Jurídica:
Padaria e Confeitaria

Doce Sabor LTDA -

legalmente

de Fatima Firme

por Maria

EPP CPNJ: 08.924.544/0001-51

Felício, cujo CPF é 873.501.227-72.

representada
Envelope 02 -

Proposta de preço, sob protocolo geral 2707/2020, e envelope 01 - habilitação, sob protocolo
geral 2706/2020.
proponente

Então, deu-se início à abertura do envelope 02 proposta de preço, da única

presente,

cujo valor global é de R$ 4051,00 (quatro mil e cinquenta e um reais),

conforme item 6.2 do edital,

e valores unitários propostos de cada conforme a seguir: 1. 0,50;

2. 5,00; 3. 2,50; 4. 8,00; 5. 14,00; 6. 4,00. Na primeira

rodada de lances, a proponente

apresentou os seguintes preços, conforme a tabela:
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DESCRiÇÃO

REFERENCIA/
MEDIDA

PREÇO UNITÁRIO
DA EMPRESA
QUANTIDADE

PADARIA E
CONFEITARIA DOCE

PREÇO TOTAL POR
ITEM (R$)

SABOR (R$)
Mini-pão assado e
1

2

recheado com presunto,
muçarela e orégano
Bolo comum

[sabores

Unidade
Unidade de

800

0,47

376,00

40

5,00

200,00

diversos]

500g

3

Misto*

Unidade

830

2,42

2008,60

4

Pão francês

Kg

147

8,00

1176,00

5

Patê de frango

Pote de 1Kg

10

14,00

140,00

6

Torrada convencional

15

2,75

41,25

Pacote com
300g
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Conforme tabela acima, a proponente cumpriu o requisito expresso no anexo X do edital, após
a primeira rodada de lances. O pregoeiro indagou acerca da possibilidade de apresentar novos
lances, mas a proponente não os fizeram. Restou o valor global de R$ 3941,85 (três mil
novecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos). A única empresa presente na
Sessão, PADARIA E CONFEITARIA DOCE SABOR, fora classificada em todos os itens do objeto.
Após essa etapa, fora aberto o envelope de habilitação onde constavam todos os documentos
exigidos pelo edital do certame. Os requisitos para habilitação foram devidamente preenchidos
e não houve objeção. Foi aberta a palavra à licitante para que qualquer observação ou
indagação fosse feita, inclusive questionando o interesse na interposição de recurso. Não houve
manifestação, do que se concluiu a inexistência de interesse. Sem mais considerações, a Sessão
fora encerrada às 15h pelo Pregoeiro e lavrada esta ata que seguirá assinada por todos os
membros da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de MarilândiajES e pela
representante legal presente.

JOSÉ LUIZ RANDÃO
Presidente da CPL

M~AIER
Equipe de Apoio

~~J2i2l~
VILSON FERREIRA DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

MARIA DE FQMA FIRME FELíCIO
Representante Legal
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