
Estado do Pará
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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

Às  08:30 do dia 18 de Junho de 2019, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e 
respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 
e documentação, cujo objeto é Registro de preço para futura aquisi ção de pães, não adquiridos no pregão presencial 
SRP Nº 010/2019, destinados aos alunos da rede municipal e estadual de ensino do município de Igarapé-Açu.. O(A) 
Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente 
o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de 
identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTADO DO PA... 20.195.274/0001-90

DARQUIBALDO GUILHERME MARTINS RAIMUNDO                  C.P.F. nº 093.579.201-53

FEIRAO DA DONA DE CASA LTDA-EPP.............................. 10.888.680/0001-85

VILTON LOPES PINTO                                      C.P.F. nº 049.254.242-20

Observação    A empresa Cooperativa  Regional dos Produtores Rurais do Estado do

              Pará, não apresentou  no  envelope nº 1, mídia contendo a Planilha

              Padrão dos produtos  e  quantitativos objeto desta licitação, para

              migração do conteúdo   da  proposta  de  preços  para  o  programa

              contábil (módulo licitações)  no  qual  deverá  está  consignada a

              proposta escrita apresentada.  Após  aberto o envelope a Pregoeira

              identificou a ausência  da mídia e informou aos demais licitantes,

              sendo solicitado do  representante  da  empresa  Feirão da Dona de

              casa se a  empresa  se opunha em aceitar a mídia fora do envelope,

              não sendo aceito  pelo representante da empresa concorrente, visto

              que seu envelope   estava  conforme  exigência  editalícia  e  que

              estaria desrespeitando o   princípio   da   competitividade,  caso

              aceite. A pregoeira  Desclassificou  a empresa baseando-se no item

              7.2 do edital.                                                    

                                                                                

Observação    A empresa deverá  encaminhar  proposta consolidada até o dia 19 de

               junho de 2019, para o e-mail: comprasigarapeacu@gmail.com        

                                                                                

Observação    A empresa deverá  apresentar  amostra para os itens do lote no dia

              19 de junho  de  2019  de  08  ás  12h,  no  prédio  da Secretaria

              Municipal de Educação.                                            

                                                                                

Observação    O representante da  cooperativa  se retirou da sessão logo após su

              desclassificação, declarou não ter interesse em manifestar recurso

              contra a decisão da pregoeira                                     

                                                                                

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO
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Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

 Lote:   001 - LOTE I PÃES                                                      

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  lote  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este lote foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    FEIRAO DA DONA DE CASA LTDA-EPP          R$       248.000,000 *   

                                                                                

                         ABERTURA DA FASE DE LANCES                             

                                                                                

Rodada:    1  FEIRAO DA DONA DE CASA LTDA-EPP           R$        247.550,000   

                                                                                

Habilitação   FEIRAO DA DONA DE CASA LTDA-EPP, Data: 18/06/2019 às 09:58:55     

                                                                                

Dec.vencedor  FEIRAO DA DONA DE CASA LTDA-EPP, Data: 18/06/2019 às 09:59:00     

                                                                                

Após ser definido  o menor preço unitário, cotado pela empresa FEIRAO DA DONA DE

CASA LTDA-EPP. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso,

o(a) Pregoeiro(a) adjudicou  o  lote  001  à  licitante  FEIRAO  DA DONA DE CASA

LTDA-EPP em 18/06/2019 às 09:59:03.                                             

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e 
representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

                       PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO                           

                                                                             

   FUNÇÃO                     NOME                            ASSINATURA     

                                                                             

 Pregoeiro(a) TATIANE PILONETTO                           __________________ 

                                                                             

 Equipe apoio DEAN ROCHA DE OLIVEIRA                      __________________ 

                                                                             

 Equipe apoio JOCICLEY MONTEIRO DE CARVALHO               __________________ 

                                                                             

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO
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            PARTICIPANTE(S) DO CERTAME                       ASSINATURA      

                                                                             

  COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA     _______________________

                                                                             

  FEIRAO DA DONA DE CASA LTDA-EPP                        _______________________

                                                                             

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO
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