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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO  
Na reunião realizada às nove horas do dia vinte e quatro de 2017, para abertura, análise e 
julgamento das propostas comerciais e dos documentos de habilitação referente ao Pregão 
Presencial SRP n.º 029/2017, cujo objeto consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETRÔNICOS E 
ELETRODOMÉSTICOS , para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos 
municipais. A empresa,  A. R. M MERGULHÃO ME , inscrita no CNPJ/MF n° 11056.238/0001-
55,  estava com a certidão exigida no item 8.3.4 - CERTIDÃO DE CONJUTA DE DÉBITOS 
RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E COM O 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ( INSS), vencida, por tratar-se de 
documentação fiscal apresentado por uma ME a Pregoeira concedeu o prazo estabelecido na lei 
123/2006 e conforme o item 8.3.10 do edital, de até cinco dias úteis a contar do dia 25 de agosto de 
2017 até dia 31 agosto de 2017, para protocolar na Prefeitura a seguinte documentação 
complementar para análise e manifestação da Pregoeira e equipe de apoio: 1) certidão de conjuta de 
débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da união e com o instituto nacional de 
seguridade social ( INSS).  DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA: No dia 28 de julho de 
2017 ás 10:30 a empresa protocolou diretamente na sala de Licitações a certidão de conjuta de 
débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da união e com o instituto nacional de 
seguridade social ( INSS), com data de emissão do dia 28/08/2017 ás 08:38:27 e validade até 
24/02/2018. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO : As documentações complementares 
requeridas na sessão pública realizada no dia vinte e quatro de Agosto de 2017, foi apresentada 
tempestivamente e após a análise da Pregoeira e Equipe de apoio concluiu-se que: a empresa 
comprovou por meio da certidão de conjuta de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa 
da união e com o instituto nacional de seguridade social ( INSS), certificando a situação fiscal do 
contribuinte com data de emissão do dia 28/08/2017 ás 08:38:27 e validade até 24/02/2018, que não 
constam débitos previdenciários da empresa. Após a análise da documentação complementar 
apresentada pela empresa a Pregoeira considerou a empresa HABILITADA e por atender a todas 
as exigências do edital e oferecer o menor preço para o lote II com o valor global de R$ 962.000,00, 
a pregoeira declara vencedora do certame a empresa A. R. M MERGULHÃO ME , inscrita no 
CNPJ/MF n° 11056.238/0001-55, com valor global de R$ 962.000,00 (Novecentos e Sessenta e 
Dois Mil). DOS RECURSOS: As empresas FIS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 
14.731.830/0001-01 e E G GARCIA DOS SANTOS COMÉRCIO SERVIÇO E 
REPRESENTAÇÃO EIRELLI- EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 26.370.836/0001-71 que 
manifestaram intenção de recurso no dia da sessão,não apresentaram recurso até o prazo 
estabelecido na lei 123/2006 e conforme o item 8.3.10 do edital. 
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