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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE CONTINUIDADE PARA RODADA DE LANCES E
ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO APRESENTADAS AO
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019.

Às 09:00 (nove) horas do dia 01 (primeiro) do mês de julho do ano

de 2019 (dois mil e dezenove), realizou-se a sessão pública de continuidade para a

rodada de lances e abertura da documentação de habilitação apresentadas ao Pregão

em epígrafe. Reuniram-se a Pregoeira Substituta deste Órgão e respectivos membros

da Equipe de Apoio, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações,

designados pela Portaria n°. 002/2019 de 07/01/2019, para, em atendimento às

disposições contidas na Lei Federal n- 10.520 de 17 de julho de 2002 e peío Decreto

Federal n°. 3.555 de 08 de agosto de 2000, a fim de dar continuidade para a rodada de

lances e abertura da documentação de habilitação relativa ao Pregão Presencial n°

020/2019, Processo Administrativo n° 028/2019, tendo como objeto: "AQUISIÇÃO DE

KITS DIDÁTICOS PARA MELHORIA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA

PORTUGUESA E MATEMÁTICA, COM VISTAS À MELHORIA DO DESEMPENHO

DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS)

NA PROVA BRASIL" Na data e hora marcada para continuidade do procedimento,

foram chamadas as licitantes presentes, tendo comparecido as empresas; PONTUAL

DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ N° 13.569.390/0001-67, representada neste ato pelo

seu procurador, Sr. Antônio Francisco Nogueira Tapety Neto, CPF n° 007.340.973-10 e

EDITORA GRAFSET LTDA, CNPJ N° 03.242.250/0001-26, representada neste ato

pelo seu procurador, o Sr. Ricardo Marinho de Aréa Leão, CPF n° 668.371.383-91.

Dando prosseguimento, estando ambas empresas com as propostas em valores iguais,

ou seja, de R$ 92.400,00, a Sra. Pregoeira fez um sorteio entre as mesmas para dar

início a rodada de lances, sendo sorteada a empresa EDITORA GRAFSET LTDA para

o início da referida rodada. Após algumas rodadas de lances, as empresas baixarm

seus preços para R$ 91.650,00 e R$ 91.600,00 (noventa e um mil e seiscentos

reais), sendo este último lance ofertado pela empresa PONTUAL DISTRIBUIDORA

LTDA. A Sra. Pregoeira considerou o preço ofertado dentro da realidade do mercado,

estando inclusive consideravelmente abaixo do valor orçado pelo Município conforme

se depreende da planilha do anexo l/termo de referencia do edital, tendo então á

declarado vencedora do certame no primeiro momento com a melhor proposta para a

Administração. Aberto e conferido o envelope de documentação da referida empresa,

constatou-se que estava de conformidade corr^-Q^glsposto no edital, sendo a mesma
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declarada HABILITADA e vencedora do certame em definitivo. A empresa tem o prazo

de até 48h para apresentar a proposta readequada. Não houve manifestação de

recurso. Nada mais havendo a ser consignado em ata, deu-se por encerrada a sessão,

às 09:40h, lavrando-se esta ata que depois de lida e achada conforme vai devidamente

assinada pela pregoeira, sua equipe de apoio e licitantes presentes.

EDITORA GRAFSET LTDA

Rosângela Rõcírrgues Leal
Pregoeira Substituta

Moacir Ferreira de Sousa
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO APRESENTADAS AO PREGÃO
PRESENCIAL N° 020/2019.

Às 10:00 (dez horas) do dia 08 (oito) do mês de maio do ano de

2019 (dois mil e dezenove), realizou-se a sessão pública de recebimento e abertura das

propostas de preços e da documentação de habilitação apresentadas ao Pregão em

epígrafe. Reunira-se a Pregoeira substituta deste Órgão e respectivos membros da

Equipe de Apoio, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações,

designados pela Portaria n° 002/2019 de 07 de janeiro de 2019, para, em atendimento as

disposições contidas na Lei Federal n° 10.520 de 17/07/2002 e pelo Decreto Federal n°

3.555 de 08/08/2000, a fim de receberem as propostas comerciais e a documentação

relativa ao Pregão Presencial n° 020/2019, Processo Administrativo n° 028/2019, tendo

como objeto: "AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS PARA MELHORIA DE PROFICIÊNCIA

EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, COM VISTAS À MELHORIA DO

DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E

ANOS FINAIS) NA PROVA BRASIL.". Na data e hora marcada para abertura do

procedimento compareceram para o credenciamento as empresas, INCA TECNOLOGIA

DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ N° 14.239.192/0001-06, representada

neste ato pelo seu procurador, Sr. Mauro Lopes e Silva, CPF n° 297.924.398-11,

PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ N° 13.569.390/0001-67, representada neste

ato pelo seu procurador, Sr. Antônio Francisco Nogueira Tapety Neto, CPF n°

007.340.973-10 e EDITORA GRAFSET LTDA, CNPJ N° 03.242.250/0001-26,

representada neste ato pelo seu procurador, o Sr. Ricardo Marinho de Aréa Leão, CPF n°

668.371.383-91. Após o credenciamento foram recebidos os envelopes de propostas de

preços e documentação de habilitação, as quais estavam devidamente lacrados e

rubricados. Em seguida, a Sra. Pregoeira passou a analise das propostas das empresas

credenciadas, sendo verificado que estavam de conformidade com o edital. As licitantes

presentes apresentaram propostas escritas nos valores de: INCA TECNOLOGIA DE

PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais);

PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos

reais) e EDITORA GRAFSET LTDA R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos
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reais). Antes de passar para a etapa de lances, o representante da empresa PONTUAL

DISTRIBUIDORA LTDA, levantou questionamentos quanto as demais concorrentes no

que se refere às especificações técnicas, informando o seguinte: que na proposta da

empresa EDITORA GRAFSET LTDA, não constam as especificações do edital e a

mesma não possui material de apoio, propondo-se a deixar um kit do material exigido;

que a empresa INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP, apesar

de ter colocado as especificações técnicas, também é do seu conhecimento e que a

mesma não atende ao que foi exigido no anexo do edital, conforme as exigências do

SIMEC. Diante das alegações, a Sra. Pregoeira decidiu suspender o certame para análise

e diligencias, inclusive, concedendo o prazo de 10 (dez) dias úteis para que as demais

empresas se justifiquem e apresentem kifs (amostras) do material ofertado. A

continuidade do certame será publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM - PI,

estando todos cientes nesta sessão. Os envelopes de documentação de habilitação das

empresas ficam retidos no Setor de Licitações, devidamente lacrados e rubricados. Não

houve manifestação de recurso. Nada mais havendo a ser consignado em ata, deu-se por

encerrada a sessão às 10h40min, Iavrando-se esta ata que depois de lida e achada

conforme vai devidamente assinada pela Sra. Pregoeira, sua equipe de apoio e licitantes

presentes.

Equipe de apoio:

Moacir F

Licitantes; ^
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Rosângeía-Roctógues Leal
Pregoeira Substituta

de Sousa
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INCA TECNOLOGIAS PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP

P^frsJTUAI^piSTRIBUIDORA LTDA

EDI ORAVGRAFSET LTDA


