ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E
JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL
SRP N.º 2016/06/09/01, QUE TEM COMO
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS
PERMANENTES
(ELETRODOMÉSTICOS),
DESTINADO
A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESTE
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA.

Às nove horas, do dia oito de junho de dois mil e dezesseis, reuniu-se no Prédio da
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, localizado à Av. Presidente Getúlio Vargas,
n.º 534, Bairro: Centro, neste Município de Cachoeira do Piriá/Pa., a Comissão
Permanente de Licitação - CPL, nomeada pela Portaria n.º 43/15, de 15/09/2015, para
apreciar, analisar e julgar o Pregão Presencial SRP n.º 2016/06/09/01, que tem como
objeto a contratação de empresa especializada para materiais permanentes
(eletrodomésticos) para atender as necessidades da secretaria de educação deste
Município de Cachoeira do Piriá/Pa.,. Aberta a sessão pela Sra. Pregoeira, verificou-se
o comparecimento das seguintes empresas: 1. BOM BONS E DESCARTÁVEIS
EIRELI. Em seguida, a Sra. Pregoeira argumentou aos licitantes presentes sobre a
necessidade de autenticação de algum documento a ser apresentado, ocasião em que
a CPL procedeu à autenticação de todos que lhes foram oferecidos. Sendo assim,
procedeu-se a abertura dos envelopes de credenciamento da licitante presente.
Depois de verificado o credenciamento e visto que os mesmos encontravam-se de
acordo com o estabelecido em edital, tal fase foi encerrada pela Sra. Pregoeira. Sendo
assim, foi aberto o envelope de proposta financeira da licitante, sendo vistada por
todos os presentes. Em análise a proposta financeira pela CPL, a mesma foi
considerada classificada no certame. Em seguida, passou-se para a fase de
negociação. Onde os preços foram: 01 R$ 318,00, 02: R$ 5.185,00, 03: R$ 630,00, 04:
R$ 500,00, 05: R$ 1.400,00 06: R$ 728,00, 07: R$ 1.464,00, 08: R$ 644,00, 09: R$
9.630,00. Em meio as ofertas negociadas, foi aberto o envelope de habilitação da
licitante, sendo vistados pelos presentes. Em análise a documentação apresentada,
constatou que a licitante apresentou-se de acordo com o que rege o edital, sendo
portanto, consideradas de forma habilitada no certame. Sendo assim, a Sra. Pregoeira
resolve pela adjudicação dos itens, conforme citado a cima, seguindo-se com o
processo para a devida homologação do Sra. Prefeita Municipal. E nada mais havendo
a tratar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os membros presentes
nesta sessão.
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