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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 
N° 023f2017-SELIC-PMM 

i 

PROCESS0: ·2017.0403.0932/SELIC-PMM 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
AUTUAÇÃO: PP-23/2017-SELIC-PMM 

LEGISLAÇÃO: Lei .Federal n° . :io~5:wjo2, de :i.7 de .Julho de 2.002, Decreto 
f<edt~r:al n° ~l ·S55/oo, de o 8 de~ ~ · de 2.ooo, Decreto Municipal n.0 0 75/07, 
de :~o de Março de 2.007, , n° 11.947, de 16 d e J u nho de 200 9,, c, 
subsidia:rhnnentc, a Lei . i :n.0 8 .666/93, de 2 :1. de .Junh o de :1.99~3, e 
demais alterações ' l>Ctster·lolrrule:rtte 

2. 

· sessão aberta ao público, reuniram-se o (a) Pregoeiro 
.... ._,, .. ,v~··''" da equipe de apoio (C.P.L- Comissão Permanente 

!nas dependêncías da Prefeitura, sito à Av. Senador 
· ; CEP: 68.490-ooo, para a Sessão Pública de Abertura 

,._.._.,.,..,."'J PRESENCIAL n° PP-23/2017-SELIC-PMM, cujo 
... "-'-"''-'~'""' PARA FUT~·.E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

A A'[FENPER A DEIVL-\NDA DA 
"''·"'~""~"'..c"'k<'Y ~ .•. §UA$,SECRETARIAS, DURN'ITE 

~0-éiLQ.~.;cre crêd~nciàr as licitantes interessadas, bem 
"' .. ,. •. , .... .., ....... :~~~lgar as propostas comerciais, 

.que lhe forem superiores em até 10%, 
u.:; ulq;11'-''~"'; e p<!Jr fim, de · receber, abrir envelopes, 

documtenita habilitatória, declarando vencedora a licitante que 
edj[fà'liCid:·s. NaJiora e local marcados, o (a}Sr. (a) Pregoeiro 

relativos ao certame, DECLARANDO aberta a 
comprovantes de publicação do extrato do edital na 

n art. 45, inciso I da Lei Federa1n° 8.666/93· 

ao 

COMERCIAIS: Uma vez encerrada a fase de 
credenciamento, orcJce:deu..;~.;:e à tubricação, pelos presentes, dos envelopes n° 01, 

com as propostas < das empresas credenciadas, obtendo-se o seguinte: 

Licitante: R.M. COMERCIO E 
Preço Total da Proposta: R$ 931. 

.<Jn"J~,\J DE COMPUTADORES EIRELI -ME 
,oo (novecentos e trinta e um mil, e quarenta e um 

reais) 

e seus anexos 
Validade da Proposta: 6o (sessenlta~ 
Prazo de Entrega: Conforme o 
Condições de Pagamento: '-'VHH.H · , o edital e seus anexos 
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PREFEITURA DE Setor de 

MELGAÇO Licitações e Contratos 

3· EXAMES DAS PROPOS'!f~ ESCRITAS: Após o exame e classificação global 
das propostas passou-se pata a análise item a item, sendo classificadas para a fase 
de lances todas as proposta1 presentes. 

4· FASE DE LANCES: Um~ vez verificada a exequibilidade das propostas e sua 
classificação passou-se pan.t a fase de lances, evidenciada na planilha anexa a esta 
ata. 

5· EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Merido o vencedor do 
item n° 1, seu envelope n° i2 ~Documentos de Habilitação- foi rubricado por todos 
os presentes e aberto pelos. membros da equipe de apoio que, juntamente com o (a) 
Pregoeiro (a) procederam ao, !exame da documentação à luz das regras insculpidas 
no instrumento editalício. P'~ssou-se a documentação às mãos de todos os licitantes 
presentes para que a rubricassem. Procedeu-se assim, com os demais licitantes, 
conforme exarado nos lau4:qs de análise dos documentos de habilitação, anexos a 
esta ata. ' -

6. DEMAIS ACONTECIMiEfVrOS: O certame transcorreu na mais absoluta 
tranquilidade. 

Levando em consideração que os parti:~i;J?~nte~ se .. c~ede+J.·~iatam dentro dos ditames do 
edital, apresentaram suas prQcpo~t~_§,.dev~dawente forxp;t1lizadas na forma da Lei tendo sido 
habilitadas de acordo com ~. I~gis,lãÇão '4'~ Jegência,.? (a). Sr.( a) Pregoeiro( a), declarou-os 
vencedores de .seus respec:~ ·· _n,~~~-;éou~~de~~ndo' · q11;~ as 1?fOJ2ostas aqui decl:rradas 
vencedoras satisfazem as ;!e}{ . as· e necessúlades deste Orgao, como tambem da 

. Administração Mu~icipal, b (a) ~r.(a),,Preg9,~iro(a), r~l)lete os alJ+os p~ra _o eomp~tente 
Parecer de Regulandade do Cont!'i<;Üe Interno, bem corno o Parecer Jund1co Conclusivo da 
Procuradoria Municipal, acerca de_~f~certame, o qual, retornando, será submetido à análise 
da Autoridade Competente, para, s'b ·· uiser, na forma da legislação vigente, homologar. 

Na da 11+ais l}ãve}lf:lu a. · f?~ tl\ata+, 
solicitando·. à'Ô ·sei::retárlo·· ·. ·· · · 
prese_~t~;;n;~ • .::c~-ef~e;.~~. ~, 

:C ::::<;:i,( .. ~ -~:L'·';·<~_~;~-'-:_::f:;~~'<,;,Cd-o:.: 
Setor de Licitações e Conifl1f6tãa;, 

pr~seti;tf9'.sessão, 
ad.ª ~:?pof ·tcy.çlos os 

''·o. . "'": ·: .. 
,, ' ,~ ': ~ 

. ~. . . . ALI. N. E··.··:·~.· .. ·.· ·R· . . ODRIGU~S CARDOSO . MJ!,~ ~ .Jt~· : Pregoeira 
'PWW · · t-'úJ ,fl1'J WKt7.._,. 
IO 4 · ECODES Zl{) . · 

s den e i 
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ÓCRlTO LAC RDA LEÃO JÚNIOR 
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Sec etário 

DE COl'ffPUTADO 'EIRELI- ME 
:,·· 

ELIENAY DE SOUZA ALFAIA 
Membro 
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