
Ata 043/2016 – Pregão Presencial 019/2016
Registro de Preços - Fornecimento de plotagem de plantas e mapas.

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-se na sala treze do Centro
Administrativo Municipal, Rua Moisés Cantarelli, 368 – Restinga Sêca (RS), a Pregoeira Ivanita Bordignon
e a Comissão de Apoio, representada pelos membros Ana Paula Lewis Pereira e Marciane Medianeira de
Souza Paim, nomeados pelas Portarias 005, 006, 035 e 036/2016, com a finalidade de julgar o processo
licitatório Pregão Presencial 019/2016, para fornecimento de plotagem de plantas e mapas, solicitado por
diversas Secretarias. Participou do certame apenas a empresa JORGE S. BELMIRO - ME, representada
na sessão por seu proprietário Sr. Jorge Silnei Belmiro, regularmente credenciado. A empresa declarou-se
beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. Após o credenciamento, foi aberto o envelope
de número um, contendo as propostas financeiras da licitante e, em seguida, passou-se à negociação,
conforme segue na tabela abaixo:

TABELA DE DISPUTA
Licitante

Jorge S. Belmiro
Item 1 Item 2 Item 3

PROPOSTA
INICIAL

23,00 23,00 40,00

NEGOCIAÇÃO Sem negociação Sem negociação Sem negociação

Pregoeira e Comissão de Apoio decidiram pela aceitação dos valores acima da referência nos itens “1 e
2”,  pois a licitante justificou um expressivo aumento do preço dos insumos. Após a classificação das
propostas e negociação, Pregoeira e Comissão de Apoio passaram à abertura do envelope de número
dois,  contendo  os  documentos  de  habilitação  da  licitante,  sendo  que  esta  foi  declarada  habilitada
condicionalmente, pois apresentou Certificado de Regularidade do FGTS com vencimento em 08/05/2016.
Pregoeira e Comissão de Apoio declaram vencedora do certame a empresa JORGE S. BELMIRO - ME
pelo critério do menor preço unitário por item, conforme tabela abaixo:
Empresa vencedora Itens
JORGE S. BELMIRO - ME 1, 2, 3

Questionado, o licitante não manifestou interesse em dispor de prazo recursal. Fica aberto o prazo de
cinco dias para apresentação da certidão válida. Nada mais havendo, a constar, assinam a presente ata:

Pregoeira: Comissão de Apoio: Licitante:

Ivanita Bordignon Ana Paula Lewis Pereira Jorge Silnei Belmiro

Marciane Medianeira de Souza Paim


