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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N" :25t2021

PREGÃO PRESENCIAL N':24 12021

Aos 02 (dois) dias do mês de julho de 2021, às 09h00, na Sala da Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, situada na Rua Frei lnocêncio,
236 - Centro - São Felix de Minas /MG, foi instalada a sessão de julgamento da licitação
em epígrafe, cujo objeto é registro de preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze)
meses, para o registro de preço para futura contratação de fornecedor objetivando a
aquisição de uniformes, destinados a diversas Secretarias do município de São Félix de
Minas - MG. Nesta sessão, fizeram-se presentes o Pregoeiro Oficial Sr. Fernando Paulino
Rosa, Sr. Wilson Ferraz Leonardo - Presidente da CPL, Sr. Edson Amaro da Cruz -
Secretário da CPL e a Srta. Laiza Júnia Vaz- Membro da CPL, designados pelo Decreto
Municipal No: 35, de 14 de junho de 2021. Como licitante, compareceu a saber a empresa:
RV COUTINHO PRIME ARTIGOS PROMOCIONAIS E UNIFORMES ME CNPJ: 12.
424.11110001-08 representada por seu procurador sr. pauro Hen rique Rocha. O Pregoeiro
abriu a sessão pública dando início à fase de credenciamento, recebendo os envelopes de
habilitação e proposta, Requerimento de empresário, Procuração, Cadastro nacional de
pessoa Juríd ica, documento pessoal do empresário, dectaração de inexistência de fato
superveniente e de cumprimento dos requisitos de habil itação, declaração de atendimento
ao Art. 27, V da Lei n 8G66/93 e alterações. Os envelopes foram protocolados e os
documentos apresentados foram autenticados pelo Pregoeiro. Em seguida, o pregoeiro
passou os documentos do credenciamento para os membros da CPL e licitante assinarem
Encerrada a fase de credencia mento, o envelope da proposta foi aberto, sendo a mesma
rubricada por todos os presentes e lançada no sistema informatizado deste município, após
a aceitabilidade da proposta pelo Pregoeiro foi constatado o valor total inicial de R$
100.250,00 (Cem mil duzentos e cinquenta reais). Ato contínuo, iniciou-se a etapa
competitiva de lances, através de negociação direta entre pregoeiro e licitante, buscando
reduzir o preÇo proposto, conforme mapa de apuração, anexo. Encerradas as negociaçõeso Pregoeiro abriu o envelope de habilitação, sendo constatado que a empresa RV
COUTINHO PRIM E ARTIGOS PROMOCIONAIS E UNIFORM ES ME CNPJ: 12

y 424.111/0001-08 atendeu todas as exigências constadas no edital. O pregoeiro Oficial deu
início à motivação de recursos ao participante, conforme reza o lnciso XVlll do artigo 4o da
Lei Federal 10.520t2002. O ticitante não manifestou descontentamento com o Certame
FERNANDO PAULINO ROSA - Pregoeiro Oficial determinou a lr da presente ataque depois de lida e aprovada vai assinada por mim, equipe o, membros da
Comissão Permanen e licitantes presentes

FE O ROSA WILSON F LEONARDO
iro Oficial Presidente da CPL
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RV COUTINH o RIME IGOS OCIONAIS E UNIFORMES ME
CNPJ: 12. 424.11 1/0001 -08
Sr. Paulo Henrique Rocha

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.61g.121t0001-71
www. saofêlix. mg.gov. br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS

Estado de Minas Gerais

VENCEDORES DE PREÇOS STMPLES
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Pregão Presencial No 000024/2021 - 0210712021 - Processo No 000025/2021

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

Item

00001 00001 00020406

V

00002 00002 000't7624

00003 00003 00017626

00004 00004 00020493

00005 00005 00020493

00006 00006 00020493

00007 00007 00020493

00008 00008 00020493

00009 00009 00020493

R V COUTINHO - PRIME ARTIGOS

12.484.111/0001-08

RUA CURUPATI, T2 - ALECRIM - VILA VELHA - ES - CEP:

3399422587 vendas@primeuniformes.com.br

CAMISA INFANTI L PERSONALIZADA
material: tecido meia malha em cor, 63% viscose e 337o
poliéster; gramatura '170 glm.; fio 30.1; branca com recorte
no peito em azul com vivo no recorte e viés marinho gola e
manga, estempada em silk screen 1 cor frente e três cores
coslas..

uN 1.000,00 21,900 21.900,00

uN 1 .000,00 1 9,900 19.900,00

uN 1.000,00 24,800 24.800,00

UN 200,00 34,500 6.900,00

200,00 34,500 6.900,00

UN 250,00 34,500 8.625,00

UN 100,00 34,500 3.450.00

UN 100,00 34,500 3.450,00

UN 100,00 34,500 3 450.00

Total do Fornecedor: 99.375,00

Total Geral: 99.375,00

CAMISETA INFANTIL
camiseta infantil machão personalizada - material: tecido
malha poly víscose em cor, 63% viscose e 33% poliester;
gramatura 170 glm2; fio 30. í ; branca com recorte no peito
em azul com vivo no recorte e viés marinho gola e cava da
manga, estampada em silk screen 1 cor frente e três cores
costas.

BERMUDA INFANTIL
material: tecido tactel, em cor 100% poliéster; gramatura
170 glm2; fio 30.'l .

CAMISA DE UNIFORME POLO
no tamanho baby look, em malha piquet 100% algodâo, nas
cores branca e azul, com logo marca da prefeitura no lado
esquerdo do peito no tamanho 8,5 x 7.

CAMISA DE UNIFORME POLO
no tamanho p, em malha piquet 100o/o algodão, nas cores
branca e azul, com logo marca da prefeitura no lado
esquerdo do peito no tamanho 8,S x 7.

CAMISA DE UNIFORME POLO
no tamanho m, em malha piquet 100% algodão, nas cores
branca e azul, com logo marca da prefeitura no lado
esquerdo do peito no tamanho B,S x7.
CAMISA DE UNIFORME POLO
no tamanho g em malha piquet 100% algodão, nas
branca e azul, com logo marca da prefeitura no lado
esquerdo do peito no tamanho 8,5 x 7

CAMISA DE UNIFORME POLO
no tamanho gg em malha piquet 100% algodão, nas cores
branca e azul, com logo marca da prefeitura no lado
esquerdo do peito no tamanho 8,5 x 7.

CAMISA DE UNIFORME POLO
no tamanho xxg em malha piquet .t00% algodão, nas cores
branca e azul, com logo marca da prefeitura no lado
esquerdo do peito no tamanho 9,5 x 7.
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Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Emitido Por: EDSON AMARO DA CRUZ
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