GOVERNO MUNICIPAL DE

PALIVIAC
COMISSÃO DE LICITAÇA
Ata de Recebimento das Propostas de Pregos e Documentos de Habilitagd
PPRP - 03/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
E
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICO E
REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMO 026 DA
SEINFRA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES
CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, aos 16 (dezesseis) dias

do mês de março de 2021, na sala da comissão de licitação no pago municipal situado na Praga 7
de setembro, Centro, 62.780-000, cidade de Palmácia - CE, reuniram-se, a partir das 08:00 horas,
em sessão pública, a Comissão Permanente de Pregão do Governo Municipal de Palmácia,
nomeados pela Portaria n° 027/2021, de 04 de janeiro de 2021, composta respectivamente pelos
servidores Francisca Silvania de Sousa Alves Silva - Pregoeira, Deidison Ferreira da Silva e
José Jacinto Neto - Equipe de Apoio - Suplente, nomeado pela Portaria n°066/2021, de 12 de
janeiro de 2021, abaixo assinados, todos os integrantes incumbidos de julgar o procedimento
Licitatório na Modalidade pregão presencial tombado sob o n° PPRP - 03/2021, a fim de receber os
envelopes, abertura e julgamento relativas ao certame, como previsto no Edital correspondente e
tudo a luz da Lei de Licitações n° 8.666/93 e suas alterações. As 09:15 (nove horas e quinze
minutos) do dia supra a Sra. Pregoeira declarou que estavam abertos os trabalhos da presente
licitação. Em seguida, procedeu a chamada das empresas interessadas, empresas presentes a
participarem do presente certame, que entregassem os documentos de credenciamento bem como
os envelopes de Proposta de Pregos e Documentos de Habilitação, sendo composta a presente
lista pelo seguinte proponente e seu respectivo representante: AVM COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - ME, CNPJ N° 15.165.763/0001-60 - ANA VALESIA MOREIRA DAMASCENO, CPF N°
606.997.453-06. Foi solicitado ao licitante presente que analisasse e rubricasse os mesmos.
Iniciada análise da documentação de credenciamento, foi declarada CREDENCIADA a seguinte
empresa: AVM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ N° 15.165.763/0001-60, em seguida
passou para abertura do envelope "01" Proposta de Prego, após aberto foi lido os pregos, foi
verificado que o valor de desconto ofertado pela empresa: AVM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
- ME, CNPJ N° 15.165.763/0001-60, estava em conformidade com o percentual orçado pela
administração. Analisada a proposta de pregos da empresa AVM COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - ME foi declarada CLASSIFICADA por cumprir com os ditames do Edital, apresentando
percentual de desconto de 2,00% (dois por cento), sendo oportunizado a negociação, a
representante da empresa Ana Valesia Moreira Damasceno ofertou o valor de 5,00% (cinco por
cento) de desconto. Após declarada classificada a empresa passou-se para a abertura do envelope
- "02" documentos de habilitação, verificada por esta Comissão, constatou-se que a mesma está
HABILITADA. A Sra. Pregoeira declarou, que a Proponente AVM COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - ME, CNPJ n° 15.165.763/0001-60 foi VENCEDORA do certame por ter apresentado a
proposta mais vantajosa para a administração. Foi perguntado ao licitante se teria algo a
acrescentar sobre o resultado do referido certame, ou interpor recurso, pelo que afirmou que não,
renunciando expressamente ao respectivo prazo recursal. Foi concedido prazo de 48 (quarenta e
oito) horas para apresentação de proposta readequada. Nada mais para constar foi encerrada a
presente sessão às 12:10h (doze horas e dez minutos) e lavrada a presente Ata, que vai assinada
pelos membros desta Comissão e pela licitante presente.
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