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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N':03/2021 . PREGÃO PRESE NCIAL N"

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de ÍTrâr'Çr) de 2021, às 09h00 (nove horas), na Sala da

Comissão Permanente de Licitação da Preferitura [Municipal de São Felix de [Vinas, situada

na Rua Frei lnocêncio, no 236- centro - Sãro Félix de Minas/tVG, 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 refeição pronta, acompanhada de

suco, água ou refrigerante nos municípios det São Felix de [Vlinas. 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, Sr. Wilson Ferraz

Leonardo - Presidente da CPL, designados pelo Decreto [/unicipal No: 05, de 12 de janeiro

de 2021. Como licitante, compareceu a empresa, a saber: Edson Cigoli Junior 37705798875

- tvlE. A Pregoeira abriu a sessão pública darrdo início à fase de Credenciamento, recebendo

os envelopes de habilitação e proposta, a cleclaração de cumprimentos dos requisitos de

habilitação, documentos pessoais, procuração do representante e contrato social. Os

envelopes foram protocolados e os documentos apresentados foram autenticados pela

Pregoeira. Em seguida, a Pregoeira passorJ os documentos do credenciamento para os

membros da CPL e licitante assinarem. Encerrada a fase de credenciamento, o envelope da

proposta foi aberto, sendo o mesmo rubricado por todos os presentes. A Pregoeira acatou e

aceitou como válida a proposta. Apos a classificação da empresa paru a etapa competitiva

de lances, a Pregoeira propôs negociação direta com o licitante, buscando obter menor

preço, conforme "Histórico de lances, F'lanilha de Vencedores Simples e Quadro

Comparativo de Preços Simples", anexos. Encerradas as negociaçÕes entre o licitante

credenciado e a Pregoeira, foi verificado o envelope de habilitação e constatado que o

licitante apresentou todos os documentos de habilitação exigidos no edital, sendo sagrado

vencedor. Todos os documentos foram vistados pelo licitante, Pregoeira, demais membros

da CPL e presentes. O licitante não manifestou 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

equipe de apoio, membros da Comissão Permanente de Li icitante
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ANA FLÁVIA DO
Pregoei l/Sec L

MIRANDA
Me da CP ipe de Apoio

RAZ LE DO
P nte da CPL

WILSON

A

Pelo Licitante:

EDSON CIGOLI JUNIOR

37705798875 - ME\,

Jonadir Helio de Souza
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