PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
3ª ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019
Aos vinte e nove (29) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às onze horas e
dez minutos (11:10), reuniu-se a Nova Pregoeira oficial deste Município, juntamente com a
equipe de apoio, nomeada pelo Senhor Prefeito, através do Decreto Municipal “NE” Nº
01109/2019, formada pelos membros abaixo assinados, para a retomada da sessão do Pregão
Presencial 0010/2019, que tem por objetivo o aquisição de Gêneros alimentícios para merenda
escolar, para o atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escola, atendendo a
solicitação da Secretaria de Educação e Cultura deste Município, que é regido pelas Leis
10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores e realizado de acordo com as cláusulas do
Edital-PP 0010/2019 e seus anexos. Aberto a reunião a pregoeira informou que após a
abertura do prazo para que a empresa KEYSLEY BRANDÃO DE CERQUEIRA EIRELI ME
anteriormente classificada apresentasse o balanço patrimonial em via original ou copia legível,
aja visto que na sessão do dia 22/8/19 foi feito o devido apontamento sobe pena de ser
declarado inabilitado, findou o prazo e a empresa não apresentou o citado documento, sendo
declarada inabilitada no dia 27/8/19, sendo publicado no DOM na edição nº 3884 e enviada ao
e-mail das empresas, sendo feita a convocação da segunda colocada para que apresentasse
as amostras, sendo atendido tendo a equipe de nutricionistas apresentado parecer aprovando
as amostras, conforme parecer e convocação para nova sessão feita no dia 28/8/2019 edição
nº 3886, a qual também foi enviada ao e-mail das licitantes. Se fez presente na sessão o
representante da empresa já credenciada na sessão anterior:
Representante
Nº
Nome
ME/EPP
01
MCM TRANSPORTES COMERCIO E ODAIR JOSE OLIVEIRA DA
SIM
SERVIÇOS
LTDA,
CEP SILVA CPF:984.003.205-49
09.500.724/0001-79 RUA JOSÉ PEDRO REPRESENTANTE
DE CARVALHO Nº352 ARACI-BA
Tendo em vista que o valor final ofertado pela empresa MCM TRANSPORTES COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 60.936,00 encontra-se abaixo do estimado pelo município,
resolve classificar a proposta e em seguida foi aberto o envelope de habilitação da empresa
MCM TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA sendo verificado que apenas a CND
do FGTS encontra-se vencida na presente data, porem estaria vigente na primeira sessao,
todavia a empresa apesentou a atualizada sendo comprovada a regularidade da empresa, em
seguida foi declarada a empresa MCM TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
devidamente HABILITADA e VENCEDORA, sendo o presente objeto adjudicado a mesma no
valor global de R$ 60.936,00 (sessenta mil, novecentos e trinta e seis reais). Foi solicitado que
a empresa apresente a proposta reformulada num prazo de 24hs, sendo aberto o prazo de 3
dias uteis para apresentação de recurso. Nada mais havendo a registrar, resolveu a Pregoeira
dá por encerrada a reunião as 11h20min redigir a ata que vai assinada pela empresa, equipe
de apoio e por mim Pregoeira. Araci – BA, 29 de Agosto de 2019.
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