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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018 - Sessão N° 001:1-
Abertura da Sessão: Às 9:00 horas do dia 24 de abril de 2018, reuniram-se na sala da
Assessoria e Procuradoria Jurídica o Pregoeiro GILBERTO STORCH e os membros da
Equipe de Apoio: Ronivan Crauzer e Leonora Zibell, designados pela Portaria n° 10, de
04/0412018, com base na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, para realizar os
procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial n" 03/2018, tipo menor preço
por item, além da estagiária da CMLT Graciely Schultz Bissoli Palácio, do Contador da
CMLT Gilmar Viera da Silva e da Controladora Geral Veruska Pedro. Inicialmente o
Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento. 2 -
Credenciamento: Declarando aberta a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou aos
licitantes que apresentassem os documentos exigidos no item 3 do Edital. Depois de
analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as

\ .
empresas abaixo, com seus respectivos representantes, não havendo registros de
irregularidades:

EMPRESA CNPJ/CPF REPRESENTANTE IDENTlFICAÇAO
LP COELHO EPP 08.704.069/0001-08 Jhonathan Tadeu Comper 151.184.337-38
ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIREU - EPP 17.270.584/0001-18 Oscar Henrique Kuster 152.203.297-58
LOJAS BOA FE LTDA ME 05.055.578/0001-69 Patresley dos Santos Gueller 099.369.457-86

3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes: Em seguida o Pregoeiro
solicitou que os interessados credenciados apresentassem a declaração de pleno
atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem à Equipe de
Apoio, os envelopes n° 1 contendo a Proposta e o n" 02 contendo a habilitação. Aberto
pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, o Pregoeiro declarou
encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura das propostas dos credenciados,
tendo todos os presentes rubricado todos os envelopes. 4 - Da Classificação das Propostas:
Abertos todos os envelopes contendo as propostas o Pregoeiro franqueou o acesso de todos ao
conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, o Pregoeiro e a
Equipe de Apoio passaram à analise da adequação das propostas aos requisitos do Edital,
considerando que não houve proposta que foi indeferida, passou-se, então, à classificação da

'- proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolassem a 10% daquela,
ficando assim deferida, classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes ,1I
licitantes. Item 1: AR CONDICIONADO - 02 unidades: ~

rJI
5 - Dos Lances por item Ir
5.1- Lances do Item 1 - AR CONDICIONADO o/'/,
Tendo em vista que todas apresentaram proposta, segue abaixo tabela com os referidos lances: V

JP.
Em seguida, p~ssou-se à rodada de Negociaç.ão, em que o resultado obtido fora junto à!
LOJAS BOA FE LTDA ME, CNPJ: 05.055.578/0001-69 no valor de R$ 6.250,00, num valor
total de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos eais) , sagrando-se vencedora, vez que os ,
valores estão dentro do mercado consult o, tendo todos os presentes manifestado
concordância com os valores, isto é, nã a esentando qualquer im u ação à mesma, sendo

Avenida Luiz Obermüller Filho, n° 083,2° An ,
CNPJ: 01.772.670/0001-99 e-

CLAS. EMPRESA CNPJ/CPF PROPOSTA
1 LP COELHO EPP 08.704 .069/0001-08 R$ 6.328,00
2 ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIREU - EPP 17.270.584/0001-18 R$ 6.300,00
3 LOJAS BOA FE LTDA ME 05.055.578/0001-69 R$ 6.300,00

CLAS. EMPRESA CNPJ/CPF PROPOSTA r Lance 2° 3" 4"
1 LP COELHO EPP 08.704.069/0001-08 R$ 6.328,00 - - - -
2 ATUANTE COMERCIO MAG 17.270.584/0001-18 R$ 6.300,00 6.290,00 6.280,00 6.276,00 6.272,00

STORE EIREU - EPP
3 LOJAS BOA FE LTDA ME 05.055.578/0001-69 R$ 6.300,00 6.285,00 6.279,00 6.275,00 6.250,00
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declarada aceitável. 6 - Da Habilitação: Após a classificação provisória das licitantes,
passou-se, assim, à abertura do ENVELOPE 02 de habilitação da primeira colocada, tendo o
Pregoeiro e a Equipe de Apoio permitido a todos interessados a verificação da documentação.
Analisada a documentação da empresa, o Pregoeiro considerou a empresa habilitada, assim
como a equipe de apoio, não havendo nenhuma objeção dos demais presentes, tendo inclusive
o Contador da CMLT auxiliado na interpretação dos documentos. O Pregoeiro declara
vencedora e CLASSIFICANDO-A DEFINITIVAMENTE conforme o quadro demonstrativo
abaixo. Item 1 - AR CONDICIONADO - 02 unidades

CLAS. EMPRESA CNPJ/CPF MENOR VALOR
LANCE TOTAL

3 LOJAS BOA FE LTDA ME 05.055.578/0001-69 6.250,00' • 12.500,00..7 - Da fase de Apresentação de Recursos: Após a classificação definitiva do vencedor, o
Pregoeiro avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento deveria
manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seriam registradas no final da ata.
Nenhum participante manifestou intenção de recorrer, tendo aberto mão de recursos. 5 - Da
Adjudicação: Como ninguém manifestou interesse em recorrer, o Pregoeiro adjudicou o
objeto do certame ao vencedor da licitação, na forma abaixo:
ITEM EMPRESA CNPJ/CPF MENOR LANCE QUANT VALOR TOTAL

POR ITEM R$
R$

1 LOJAS BOA FE LTDA ME 05.055.578/0001-69 6.250,00 02 12.500,00

8 - Valor total da contratação: R$: 12.500,00 (doze mIl e quinhentos reais), restando uma
economia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), frente ao valor estimado inicialmente para a
contratação do item. 9 - Das Ocorrências na Sessão Pública: Não houve ocorrências dignas
de nota, diferente do que constou aqui. 10 - Das providências: Ante o exposto, encaminho os
autos para a Procuradoria Geral da CMLT para verificação da legalidade, em seguida ao
Presidente da CMLT para homologação. 11 - Encerramento da Sessão: Nada mais havendo
a tratar o Pregoeiro encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida
e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos
licitantes presentes que o quiseram.

G~
Pregoeiro

ROJ1))~ZER
~d~:~io

LEO~~ELL
Equipe de Apoio

I
venida Luiz Obermül1er Filho, n° 083, 2° Andar, Centro, Laranja da TerratES - CEP 29615-000- Telefax (27) 3736-1006

CNPJ: 01.772.670/0001-99 e-mails:camara@cmlaranjadaterra.es.gov.br; Site: www.cmlaranjadaterra.es.gov.br

mailto:e-mails:camara@cmlaranjadaterra.es.gov.br;
http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br

