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ATA DA SESSÃO

REF.: Pregão Presencial n° 01/2017

OBJETO: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Legislativo Municipal.

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se, em sessão pú-

blica, os membros da Comissão Permanente de Licitação/CPL composta por JOCILIA DE JESUS PINHEIRO - pregoeira

e a equipe de apoio composta pelos servidores ELIANEIDE MONTEIRO DE JESUS OLIVEIRA e WANDERLY MONTEIRO

GONÇALVES , instituída pela Portaria n°. 02/ 2017 de 24/02/ 2017 para proceder aos trabalhos relativos à realização do

certame epigrafado. Manifestou interesse em participar consultando o edital apenas a empresa LG.M. LOBATO-ME. No

dia, hora e local, indicados no preâmbulo do edital, a citada empresa compareceu para a abertura do certame. Após as

formalidades de praxe a pregoeira deu inicio recebendo o credenciamento, que foi submetido á análise sendo verificado

a conformidade com as exigências do instrumento convocatório. A pregoeira então, solicitou o envelope de n°. 01 conten-

do a proposta de preços, que após a análise os preços foram lidos em voz alta para que todos tomassem conhecimento:

VALOR R$ 76.326,60 ( setenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta centavos ). Não houve lances verbais

nem negociação. A pregoeira examinou a aceitabilidade da proposta, quanto ao objeto e valor, declarando as mesmas acei-

táveis, conforme dispõe o art. 4, XI da Lei n.° 10.520/02 Passando-se então à segunda fase solicitou o envelope de n° 02

contendo os documentos de habilitação, os quais foram analisados e rubricados pela Pregoeira e equipe de apoio, que após

análise, foi verificado a conformidade com as exigências do instrumento convocatório, sendo desta forma considerada habi-

litada. Desta forma a Pregoeira adjudicou o objeto do certame à empresa L. G. M. LOBATO-ME com o valor global de R$

76,326,60 ( setenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta centavos). Nada mais havendo a tratar declarou

encerrada a sessão, da qual eu, Elianeide Monteiro de Jesus Oliveira, lavrei a presente ata que lida, datada e achada con-

forme, foi aprovada e vai assinada pelos membros da Comissão e pelo licilante piesente.
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