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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
PROCESSO LICITATORIO N" :10t2022

PREGÃO PRESENC IAL N' :07 12022

Aos 28 (vinte oito) dias do mês de março de 2022, às 09h00, na Sala da Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de São Felix 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 o registro de preços para contratação de fornecedor objetivando o fornecimento
parcelado de lanches e refeiçÕes, acompanhada de suco, agua ou refrigerante no município de
São Felix de Minas. Nesta sessão, fizeram-se presentes o Pregoeiro Oficial Sr. Fernando Paulino
Rosa, Sr. Edson Amaro da Cruz - Secretário da CPL e a Srta. Laiza Júnia Yaz - Membro da
CPL/Equipe de apoio, designados pelo Decreto Municipal No: 35, de 14 de junho de 2021. Como
licitante, compareceu a empresa: José Nogueira Elias 106357545789 inscrita no
CNPJ:45.479990/0001-20 representada por seu procurador Sr. Jonadir Helio de Souza. O
Pregoeiro abriu a sessão pública dando início à fase de Credenciamento, recebendo da empresa
interessada os envelopes de habilitação e proposta, documento pessoal, contrato social,
procuração, cartáo de CNPJ, declaração de inexistência de fato superveniente e de cumprimento
dos requisitos de habilitação e a declaração de microempresa e empresa de pequeno porte. Os
envelopes foram protocolados e os documentos apresentados foram autenticados pela Pregoeiro.
Em seguida, o Pregoeiro passou os documentos do credenciamento para os membros da
CPL/Equipe de Apoio e licitante assinarem. Encerrada a fase de credenciamento, o envelocc l:,
proposta foi aberto, sendo a mesma rubricada por todos os presentes e lançada no sis"r.Êrit.:r

informatizado deste município, apos a aceitabilidade da proposta pelo Pregoeiro. 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
negociaçÕes, foi constatado que a empresa José Nogueira Elias 106357545789foi vencedora nos
itens 1,2,3,4, 5, 6, 7,8,9 e 10 no valor total de R$ 727.200,00 (setecentos e vinte e sete mil
duzentos reais. Encerradas as negociações, o Pregoeiro abriu os envelopes de habilitação, sendo
constatado que a empresa José Nogueira Elias 106357545789 atendeu a todas as exigências do
edital, sendo assim o licitante foi habilitado e declarado vencedor. O Pregoeiro Oficial deu início à
motivação de recursos ao participante, conforme teza o lnciso XVlll do artigo 40 da Lei Federal
10.52012002. Os licitantes não manifestaram descontentamento com o certame. FERNANDO
PAULINO ROSA - Pregoeiro Oficial determinou a lavratura da presente ata que depois de lida e
aprovada vai assinad
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Pelos Licitantes:

José Nogueira Elias'
Jonadir Hélio de
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