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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 

Na reunião realizada às nove horas do dia trinta e um de Julho de 2017, para abertura, análise e 

julgamento das propostas comerciais e dos documentos de habilitação referente ao Pregão 

Presencial SRP n.º 027/2017, cujo objeto consiste no registro de preços para PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, IMPRESSOS E 

CONFECCÃO DE CAMISAS E UNIFORMES, para manutenção das atividades da prefeitura, 

secretarias e fundos municipais, a Pregoeira concedeu a empresa IMPRESSUS BEL COMERCIO 

& SERVIÇOS EIRELI- ME, inscrita no CNPJ/MF n° 13.913.414/0001-53,  o prazo de  5 (cinco) 

dias úteis para apresentação da regularidade da empresa junto a fazenda estadual, cujo termo inicial 

correspondera ao momento em que o proponente foi declarado o vencedor do certame, prorrogável 

por igual período, a critério da Administração Publica. DA DOCUMENTAÇÃO 

APRESENTADA: No dia 04 de agosto de 2017 ás 09:43 a empresa encaminhou via e-mail: 

comprasigarapeacu@gmail.com  as certidões de regularidade para com a receita estadual exigida no 

item 8.3.4 do edital “...Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da licitante.” 

( Tributária e não Tributária). DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO: As certidões de 

regularidade para com a Fazenda Estadual foi apresentada tempestivamente e após a análise da 

Pregoeira e Equipe de apoio concluiu-se que: a empresa comprovou por meio da apresentação da 

Certidão  de Regularidade de Natureza Tributária de constam  pendência em seu nome porem cuja 

a exigibilidade está suspensa e a Certidão  Negativa de Natureza Não Tributária não consta 

pendências, comprovando assim que a empresa está em dias com sua obrigações junto a Receita 

Estadual. Após a análise da documentação fiscal apresentada pela empresa a Pregoeira considerou a 

empresa HABILITADA e por atender a todas as exigências do edital e oferecer o menor preço para 

os lotes I com o valor global de R$ 649.500,00 ( Seiscentos e quarenta e nove mil e quinhentos 

reais). DAS OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA:  Na ata de reunião abertura, análise e 

julgamento do dia 31 de julho de 2017, fora digitado erroneamente o nome da empresa vencedora 

dos lotes II e III, onde se lê: M N SERVICOS E TRANSPORTES LTDA – EPP, inscrita no 

CNPJ/MF n° 12.294.602/0001-88, leia-se: LUZIA RODRIGUES DA COSTA, inscrita no 

CNPJ/MF n°27.018.136/0001- 85. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Como nada mais foi 

tratado encerra-se a presente Sessão referente a avaliação da documentação fiscal, referente ao 

Pregão Presencial SRP n.º 027 /2017, lavrando-se a presente ata às 14:08 hrs do dia 04 de agosto de 

2017, que vai assinada pela pregoeira, equipe de apoio presente na ocasião da avaliação da 

documentação e de sua emissão em 01 (uma) via de igual teor e forma. 

 

 

 

Tatiane Pilonetto                                                                                   

Pregoeira                                                                                               

 

 

 

 

Pedro Nunes da Silva                                                              Jocicley Monteiro de Carvalho 

Equipe de Apoio                                                                                     Equipe de Apoio                                                                                                                                          

 

mailto:comprasigarapeacu@gmail.com

		2017-08-04T14:08:48-0300
	TATIANE PILONETTO:85351881268




