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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 9 de Março de 2016, às 08:15 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  015/2016, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  3/2016, Licitação nº 1/2016 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Aquisição de leite UHT integral para a alimnetação escolar, com entrega parcelada, durante o exercício de 2016.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu o envelope da proposta e da documentação de habilitação (envelope 01 e
02) e os documentos de credenciamento do participante. Após análise da documentação de Credenciamento,
constatou-se que a participante possui representante devidamente credenciado e comprovou seu enquadramento
como ME e poderá usufruir do respectivo benefício. O Pregoeiro então solicitou a todos os presentes que verificassem
a inviolabilidade dos envelopes da proposta e da documentação e que rubricassem os mesmos. Depois de
esclarecido as formas de procedimento do Pregão Presencial, a representante declarou que cumpre com os requisitos
de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura do envelope contendo a proposta financeira da empresa. Foram
verificadas as conformidades da mesma com as exigências do Edital, constatado que a proposta apresenta pela
empresa atendeu os requisitos editalícios e que o preço ofertado está de acordo com o preço máximo previsto no
Edital supracitado. Em decorrência de participar desta licitação apenas 1 licitante, o Pregoeiro iniciou negociação com
a mesmo visando uma proposta mais vantajosa ao Município e que atendesse ao interesse público, portanto, após
negociação a representante do licitante participante MERCADO KA E KA LTDA ME (2192) representado pela Sra.
Andrelina Lemos de Lima, manteve o mesmo valor da proposta, qual seja R$ 36,50 (trinta e seis reais

Item

Participante:

Especificação

2192 - MERCADO KA & KA LTDA ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1       Leite UHT Integral, com 3% de gordura, inspecionado.
Embalagem Tetra Pack. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em caixa de 12 litros.

CAX 500,00  TERRA VIVA 0,0000 36,50    18.250,00   

Total do Participante --------> 18.250,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 18.250,00   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.
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