
PREFETTURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

ATA DE ABERTURA DE SESSAO DE PREGAO PRESENCIAL NO 11212022

Processo Licitatório no 31112O22

As í4:00 horas do dia 13 de outubro de 2022, o Pregoeiro JOÃO INACIO BERNARDES e sua
Equipe de Apoio formada pelos servidores RAFHAEL CASTRO MELO GONÇALVES e FABIANA
MARA MARQUES reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura de Guaxupé, com a finalidade
de receber e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitação, do
referido procedimento, visando à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contrataçáo de
empresa(s) para o fornecimento de Leite em Pó Especial para ser distribuído, gratuitamente, às
famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em alendimentos às necessidades da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Guaxupé/MG, pelo período de
12 (doze) meses.

DA OOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA:

EMPRESAS PARTICIPANTES:

EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI representada pela Sra. PAMELA
CRISTINA FERREIRA

LEONE & COLDTBELLT COMERCTO E DtSTRtBUtÇÃO DE PRODUTOS NUTR|C|ONA|S LTDA

FASE DE CREDENCIAMENTO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:

Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas comerciais e os
documentos de habilitaçáo bem como os documentos de credenciamento do representantê
presente-

A licitante LEoNE & colDtBELL| COMERCTO E DtSTRtBUtÇÃO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA enviou a sua documentação através dos correio, sem a presença de um
representante legal, participando do certame, porém ficando impossibilitada dê ofertar lances,

I

FICHA

02 06.03 08.244 . 1327 .2U4.3.3.90 32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita

540 02.06.03.08.244 1327 23r',4 3.3 90.32.00

fnd.:,\§enidr Cotrde Rihciro do \.11., l13 - Gt.§LPf, IG - Cf,P: J7t{Xlüx) - (:\PJ: lt,ó63..$l/0001-97.
lil.: (ls)3559-l0ol - F§: (3S)35S1- s7{xl - §t.: hrtp:\\n$.9ürrü!'c.m&gor.b.

ABERTURA:

DA PUBLICIDADE:

A Prefeitura disponibilizou o Edital em sêu site: www.quaxupe.mo.qov.br e também foi publicado
no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, edição 3359 do dia 29-09-2022, Côdigo ldentificador:
1ACC8BB6, com o objetivo de divulgação do presente certame e, atendendo ao principio
constitucionâl da publicidade dos atos da administraçáo pública.

R

540

Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe
e pelo licitante presente, não sendo constâtadâ nenhuma irregularidade quanto a este ato.

Dando sequência, os documentos de credenciamento das licitantes foram devadamente
conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade.

FASE DE APURACAO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Nesta Íase, o Pregoeiro abriu os envelopês contendo as propostas de preços e realizou a
classificação das licitantes, conforme determina a legislação e demonstrado no maoa de
apuracão das propostas. anexo. As propostas de preços foram submetidas ao crivo do
representante da licitante presente e observou-se que houve equívoco na elaboração do descritivo
dos itens, não constando o peso dos produtos, pois cada licitante fez a cotação dos produtos com
pesos diferentes , razâo pela qual o certame restou frustrado, conforme o relatório resumido da
situacão dos iÍerslroÍes, anexos

DOS RECURSOS:

A licitante foi consultada quanto à intenção de interpor recurso, e uma vez que a sessão
transcorreu de forma célere e transparente, não houve tal intençáo.

DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:

Guaxupé/MG, 13 de outubro de 2022
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Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às í5:í6 horas e
lavrado o presente registro de acontecimêntos que, depois de lido e achado conforme, segue
assinado pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelo representãnte quê permaneceu até a
lavratura do mesmo.

EQUIPE DE APOIO:



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais

Situação dos itens/Lotes

Processo: 31112022 Wegàoi 11212022

Jôào Bernâídês 13-10-2022 14:40 44

Oatat 1311012022 Situação

Descrição do ítem/Lote
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LEITE EM PO ESPECIAL PARA BEBES ACIMA OE 6 MESES
Fórmula iníantil de seguimento, indicada para lactentes a partir do segundo semestre de vida. lngredientes:
Fonte Proteica: Soro de leite, leite desnatado/semidesnatado; Fonte de cáÍboidratos: laclose e/ou
maltodextrina; Íonte de lipideos: predominante-mente gordura vegetal: viteminâs e sais minerais. O produto
deverá ser isento de glúten. Validade minima de 12 meses a contar da data da entrêga

LEITE EM PO ESPECIAL PARA BEBES DE O A 6 MESES
Fórmula infantilde partida, indicada para lâclêntes no primeiro semestre de vada. lngrêdientes: Fonte PÍoteicâ
Soro de lêite, leitê dêsnatado/semidesnatado ; Fonte de caóoidratos: laclose e/ou maltodextrina;fonte de
lipideos: predominantemente goídura vegetal; vataminas e sais mine.ais O produto deverá ser isento de
glúten. Validade mínima de 12 meses a contaí da data da entrega.
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RAFHAEL CASTRO MELO GONCALVES
Membro/ Equipe de Apoio
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FABIANA MARA MARQUES
Membro/ Equipe de Apoio
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