ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas, na sala
de licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, reuniu-se a
Pregoeira e Equipe de Apoio devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, para o ato da
Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017, cujo objeto visa o Constitui objeto do
presente certame a Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
materiais de construção em geral para uso das Secretarias Municipais de São
João Batista do Glória/MG. Mostrou interesse em participar do referido certame,
apresentando-se para credenciamento no horário indicado a seguinte empresa:
CÁSSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o
nº 05.201.825/0001-98, com sede administrativa na Rua Delson Scarano, nº 101,
Peixoto, Cássia/MG, CEP: 37.980-000 neste ato representada por Agnaldo Batista de
Lima, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 445.296.356-00, RG M-3499860 SSP/MG,
FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº
14.516.530/0001-00, com sede administrativa à Rua Ibiraci, 484, Jd. Francano, CEP:
14.405-014, na cidade de Franca/SP neste ato representado por Adilson Costa de
Souza, portador da carteira de identidade nº 26412548 SSP/SP, inscrito no CPF sob o
nº 027.441.976-96, DELCIO MORAIS - ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.438.578/000173, com sede administrativa à Rua Minas Gerais, 08, Centro, CEP: 37920-000, na
cidade de São João Batista do Glória/MG, neste ato representado por Delcio Morais,
portador da carteira de identidade nº M-3.551.518 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº
138.528.008-54 e HELIO DOS REIS SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob nº
12.369.696/0001-07, com sede administrativa à Travessa Fortaleza, 37, Centro, CEP:
37920-000, na cidade de São João Batista do Glória/MG, neste ato representado por
Helio dos Reis Silva, portador da carteira de identidade nº M-5.496.753, inscrito no
CPF sob o nº 138.528.348-30. Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu o envelope
01 (Credenciamento), credenciando o representante da licitante. Terminado o
credenciamento foi recebido os envelopes 02 referente as propostas comerciais e 03
referente a habilitação. Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente às
Propostas Comerciais. Em seguida para a fase de lances verbais e negociação,
conforme mapa de apuração em anexo declarando os licitantes: CÁSSIA PRODUTOS
E SERVIÇOS LTDA-ME, DELCIO MORAIS - ME e HELIO DOS REIS SILVA - ME,
foram declarados previamente vencedores da licitação. Em seguida passou para
abertura do envelope 03, Habilitação, e após minuciosa análise da documentação,
constatou-se que a documentação apresentada pelas licitantes estava em pleno acordo
com o edital, sendo assim foram todas declaradas HABILITADAS. Na própria Sessão
de Licitação foi realizada a consulta e validação das Certidões online e todas foram
validadas. Destaca-se nesta ata que o representante da empresa FRANPAPEL IND.
DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI – EPP, não permaneceu até o final da sessão .Nos
termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve manifestação sobre a intenção de
recorrer da decisão. Em seguida, encaminha-se o presente ao Gabinete da Prefeita,
autoridade competente, para que se proceda a homologação. Em nada mais havendo a
tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e
aprovada, vai assinada por quem de direito.
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