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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N':09/202T . PRCCÃO PRESE NCIAL N"

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2021, às 13h00 (treze horas), na Sala da

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura lt/unicipal de São Felix de [/linas, situada

na Rua Frei lnocêncio, no 236 - centro - São Felix de Ít/inas/tMG, foi instalada a sessão de

julgamento da licitação em epígrafe, cujo objeto é o registro de preço para futura

contratação de fornecedor objetivando o fornecimento parcelado de lanches e refeição

pronta, acompanhada de suco, água ou refrigerante no município de Governador Valadares

e [Vlantena. Nesta sessão, fizeram-se presentes a Pregoeira Oficial e Secretária da CPL

Srta. Ana Flávia dos Santos Soares, Antônio Fernando de Miranda - [Vembro da CPL e

Equipe de Apoio e Sr. Wilson Ferraz Leonardo - Presidente da CPL, designados pelo

Decreto Municipal No: 05, de 12 de janeiro de 2021. Como licitantes, compareceram as

empresas, a saber: JG de Souza - tME inscrita no CNPJ sob o no:21.557.22810001-57,

representada por seu administrador, Sr. José Gonçalves de Souza, Kelijanilson Rocha da

Silva inscrita no CNPJ sob o no. 14.297.804/0001-09, representada por sua procuradora,

Sra. Andreia Silva Pereira e l/anos Grill Ltda Ítle inscrita no CNPJ sob o no

23.943.039/0001-48, representada por seu procurador Sr. Edilson Ribeiro da Silva. A

Pregoeira abriu a sessão pública dando início à fase de Credenciamento, recebendo os

envelopes de habilitação e propostas, as declaraçÕes de cumprimentos dos requisitos de

habilitação, documentos pessoais dos respectivos licitantes, contratos sociais e certidão

simplificada da Junta Comercial. Os envelopes foram protocolados e os documentos

apresentados foram autenticados pela Pregoeira. Em seguida, a Pregoeira passol os

documentos do credenciamento paru os membros da CPL e licitantes assinarem.

Encerrada a fase de credenciamento, os envelopes das propostas foram abertos, sendo as

mesmas rubricadas por todos os presentes. A Pregoeira certificou quanto à aceitabilidade

de todas as propostas por se encontrarem em conformidade com o edital. Apos lançamento

dos preços das propostas no sistema de licitação, iniciou-se a etapa cornpetitiva de lances
entre os licitantes. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira

procedeu à abertura dos invólucros contendo os documentos de habilitação de tod,s
licitantes, uma vez que todos foram considerados vencedores, para verificaçãa oo
atendimento das condições fixadas no edital. Apos análise da documentação foi certificado
que todas as empresas estavam habilitadas. Foram conside ras do certame,
conforme Planilhas de Preços Consolidados, anexas, as JG de Souza- ÍVIE - nos
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itens 01, 03, 09, 10 e 11, totalizando o valor global R$ 85.650,00 (oitenta

seiscentos e cinquena reais), Kelijanilson Rocha da Silva - ME- nos iten

totalizando o valor global de 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais) e Manos

Grill Ltda - [Vle, nos itens 05, 06, 07 e 08, totalizando o valor global de R$ 13.500,00 (treze

mil e quinhentos reais). Encerradas as negociações entre o licitantes credenciados e a

Pregoeira, foram verificados os envelopes de habilitação e constatado que os licitantes

atenderam todos os documentos de habilitação exigidos no edital, sendo sagradas

vencedoras conforme demonstrado no quadro acima. Todos os documentos foram vistados

pelos licitantes, Pregoeira, demais membros da CPL e presentes. Os licitante não

manifestaram a intenção de recorrer, incorrendo na decadência do direito de recurso,

motivo pelo qual a Pregoeira adjudicou o objeto da licitação a todas as empresas. Eu,

ANA FLÁVIA DOS SANTOS SOARES - Pregoeira Oficial, determinei a lavratura da

presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada por

membros da Comissão Permanente de LicitaçÕes e licitantes.

ipe de apoio,

arul rlÁua WILSON F LEONARDO
Pregoeira da P da CPL

ANTONIO F DE MIRANDA
L/Equipe de Apoio

PELOS LICITANTES:
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Souza

DE
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SOUZA ME Representante: Jose Gonçalves de

ILSON ROCHA DA SILVA ME Representante: Andreia Silva Pereira

ú-
a MANOS GRILL LTDA IUE Representante: Edilson Rlbeiro da Silva
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