MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul
LICITAÇÃO 039/2017
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2804/2017

Ata de recebimento e abertura invólucros, análise propostas, tabulação preços, sessão lances,
classificação propostas, análise documentação habilitatória e demais atos inerentes ao certame
Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 09h30min, reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio, designados pela Portaria 470/2017, para os procedimentos inerentes à licitação em epígrafe. Recebidos, mediante
protocolo, os invólucros nº 01 e nº 02. Declarado encerrado o prazo para entrega/recebimento de documentos/propostas.
Manifestaram interesse nesta licitação as seguintes empresas: ELIAS FERREIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ sob nº
28.418.180/0001-45; AYMAR DE OLIVEIRA LOPES, inscrita no CNPJ sob nº 17.975.942/0001-98. Credenciaram-se para
representar as empresas as seguintes pessoas: Elias Ferreira da Silva, portador do RG nº 1000876415 SSP/PC/ RS, inscrito no
CPF sob nº 297.569.790-20, residente na Av. Júlio de Castilhos, 14, Centro, nesta cidade, pela licitante Elias; Aymar de
Oliveira Lopes, portador do RG nº 1066105782 SSP/IGP RS, inscrito no CPF sob nº 700.065.710-34, residente na Rua Bento
Gonçalves, 578, Centro, nesta cidade, pela licitante Aymar. Nenhum registro contrário ao credenciamento. Abertos os
invólucros nº 01. Todas as licitantes comprovaram sua condição de beneficiárias da LC 123/06 por meio da apresentação
do Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual - CCMEI. Ambas as licitantes apresentaram a declaração que
atendem aos requisitos habilitatórios. Analisadas as propostas, constatou-se o seguinte: as propostas das licitantes foram
consideradas em conformidade com o requerido no edital, restando classificadas. Nenhuma manifestação contrária às
propostas. Na impossibilidade de ocorrer a sessão de lances pela singularidade de participantes competindo em cada item,
houve a tentativa de negociação de preços com os representantes das licitantes. Os preços propostos, valores negociados e os
preços finais constam na tabela abaixo:
Item

Descrição

Ocorrências

01

EDUCADOR
MARCIAIS

ARTES

Propostas
Negociado

02

EDUCADOR SOCIAL PARA OFICINA DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS

Propostas
Negociado

SOCIAL

PARA

OFICINA

DE

Aymar
1.083,73
1.080,00

Elias
n/c

n/c

1.425,49
1.420,00

Declaradas até então vencedoras do item 01 a licitante Aymar e do 02 a licitante Elias. Abertos os invólucros nº 02 de ambas
as licitantes. Analisada a documentação neles contidas resultou habilitada a licitante Elias, pois atendeu ao requerido no edital
e restou com habilitação condicionada a licitante Aymar, pois apresentou restrição na certidão solicitada na alínea “d” do
subitem 7.1.3 do edital; por se tratar de documento fiscal é aberto o prazo de até 05 (cinco) úteis, prorrogável por igual
período, para emissão da respectiva certidão negativa ou positiva com efeito de certidão negativa, conforme previsto no
artigo 43 e seu § 1º da LC 123/06. Nenhum dos representantes pretende apresentar quaisquer recursos. Sessão encerrada às
11h10min. Nada mais havendo a tratar, esta ata, após lida, foi aprovada e assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
representantes presentes.
PREGOEIRO E EQUIPE APOIO

Vicente Alenir da Silva

Edinara Terres da Silva

Mariana dos Reis Pinto

LICITANTES:

AYMAR DE OLIVEIRA LOPES, inscrita no CNPJ sob nº 17.975.942/0001-98

ELIAS FERREIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ sob nº 28.418.180/0001-45
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