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ATA DE SESSÃO PUBLICA

PREGÃO PRESENCIAL n" 11/2022
Processo Licitatório n" 20/2022

Sessão: 1

Objeto; Contratação de empresa para aquisição de cestas básicas, com fornecimento
parcelado, aos servidores e estagiários da Câmara Municipal da Estância Turística de São

Roque.

Tipo: Menor Preço Global,

PREÂMBULO

Na data de 25 de novembro de 2022, às 09:00 horas, o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio,
composta na lista abaixo:

m
105 18/10/2022 Fernandes Santos Ribeiro Membro 729.541,595-53 30.081.576-1
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105 18/10/2022 Simone Ghilardi Rocfta Capuzzo Membro 062.751 448-07 14.436,451-7

Reuniram-se na SALA DAS COMISSÕES VEREADOR ARMANDO EUSÉBIO para a
Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

Iniciados os trabalhos o Pregoeiro(a) comunica aos presentes que a sessão pública será
transmitida ao vivo, na forma da Lei Municipal n® 4.754, de 28/02/2018.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pelo Sr(a). Pregoeiro(a) e, constatando a presença de
interessado(s) ã sessão, teve inicio o credenciamento do(s) participante(s), consistindo no
exame dos documentos oferecidos pelo(s) interessado(s) presente(s), visando a
comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos
demais atos de atribuição da(s) Licitante(s). conforme lista de credenciado(s) abaixo:

sa

240 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTOA. 63.437.315/0001-67 N8o
Sim Anderson Carlos Augusto 294.192.188-56 32.757,522-0

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr(a) Pregoeirofa) auxiliado pela Equipe de Apoio recebeu
a(s) deciaração(ões) da(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente aos requisitos de
Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo, respectivamente, a
Proposta e os Documentos de Habilitação.
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REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

Ato contínuo foi(ram) aberto(s) o(s) Enveiope(s) contendo a(s) Proposta(s) e, com a

colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o(a) Sr(a). Pregoeiro(a) procedeu a análise

da(s) proposta(s) escrita(8), com o objetivo de verificar se tal(is) proposta(s) atendia(m) aos
requisitos do Edital, passando, em seguida, ao exame da compatibilidade em relação ao

objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade da(s) proposta(s),
o(a) Sr(a). Pregoeiro(a) passou a selecionar a(s) Licitante(s) que participará(ão) da etapa de
lance(s) em razão do(s) preço(s) proposto(s), conforme lista de classificação da(s)
proposta(s) escrlía(s) apresentada(s) a seguir:
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1 240

.PioMaiái4-tF.ptn.e.c'e4ôr;.i^
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.

rótalPlLanea^'»^
127.432.80 Classificado

S

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, o(a) Sr(a). Pregoeiro(a) convidou, individualmente, o(s) autor(es) da(s)
proposta(s) selecionada(s) a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de
ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.

127.432.80 Finalizado

124.614.00 Negociado

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação, a(s) oferta(s) foi(ram)
classificada(s), conforme lista de situação do(s) item(ns):
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240

Ipesctiçao • I ' 1,41
Pfòponéhté/Fórnéeedõr::..^
Proposta para todos os itens
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 124.614.00 Aceito

apenas 1 Proposta

240 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. Anderson Carlos Augusto Habilitado

CLASSIFICAÇÃO

Após encerrada a etapa de lances, a(s) ofe!la(s) foi(ram) classiflcada(s) em ordem
crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o

f
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exercido do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte
conformidade:

jtèm'it.. Descrição db Iterh
—,EWRDPSOte/;EDfneced,or .

1

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.

^ Unidade J OTD 'VàlorUniláriijI' ValprTolal.i
,da9slf(caçâo,,._ ...l _ÍRÇ) II ÍBS1__0

Vencedor 124.614,00 124.614jOO

HABILITAÇÃO

Aberto o 2® Envelope da(s) Licitante{s) que apresentou(aram) a(s) meihor(es) proposta(s) e
analisados os documentos de habiiitação, foi verificado o atendimento dos requisitos
estabelecidos no Edital, o que consta na lista;

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.

Os documentos de habilitação examinados e a(s) proposta(s) do(s) credenciado(s) foram
rubricadas pelo Sr(a). Pregoeiro(a) e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à
disposição da(s) Licitante(s) para exame e rubrica.

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi declarada vencedora a Licitante abaixo relacionada e não tendo
havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o(a)
Sr(a). Pregoeiro(a) adjudicou o(s) item(ns) do Pregão a(s) empresa(s):

Proposta para todos os itens
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, Sim

Em seguida, o(a) Sr(a). Pregoeiro(a) informa que o processo licitatório será encaminhado à
Mesa Diretora da Câmara para homologação.

ENCERRAMENTO

Ato continuo, o(a) Sr(a), Pregoeiro(a) declara encerrada a sessão às 10:00 horas, após
verificado o atendimento ao objeto do presente Edital, por parte da(s) ücitante(s)
vencedora(s). conforme relação abaixo:

^;ME8WÃt5IÔSO'^AlfpWSO:itíp"S1
ÍNPJÍ-53;43ti31^00Ò1-67: •' ""
)ÍIÜASET£;-Í53, :C0RUM8ATÁt% SK ^
^%'fòné/:09):3577-97pá f
JJê'scí1ç8ò._ _
Proposta para todos os itens 124.614,00

Em seguida, foi lavrada a presente Ata dos Trabalhos, que segue assinada pelo Sr(a).
Pregoeiro(a), juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, aincja, pelo(s)
representante(s) da(s) Licitante(s) presente(s) que assim o desejar(em).
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OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PUBLICA

Não houve ocorrências dignas de nota.

ASSINAM

Comissões 1 Portarias:

/-\ /I,,

í\yT
(p^na^cles Santos Ribeiro Maura^ Moraes de Oiíveira
Cargo! Membro Carg^Pregoeiro /

Stmone Ghilardi Rocha Capuzzo
Cargo; Membro

PropQnente(s^)r

epregg^ntante: AadersorTCpflSto^qusto
resaiTíGRSÉ^IAL JOAWÍFC^D LTDA


