
PREFEITURA MUNICTPAL DE GUAXUPÉ

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NO 11'II2O22

Processo Licitatório no 31012O22

Às 9:00 horas do dia 17 de outubro de 2022, o Prcgoeiro JOÃO lNÁClO 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 ÍecebeÍ e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitação, do
referido procedimento, visando à Seleção e contratação de empresa(s) especializada para o
fornecimento de uniformes para os grupos folclóricos que serão geridos pela Diretoria de Cultura
da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo do Município de Guaxupé/MG.

A Prefeitura disponibilizou o Edital em seu site: www.ouaxupe.mo.qov.br e também foi publicado
no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, edição 3361 do dia 03-10-2022, Codigo ldentificador:
2EA1E71D, com o objetivo de divulgação do presente certame e, atendendo ao princípio
constitucional da publicidade dos âtos da administraÇão pública.

DI\ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA

768 02.08.02. 1 3,392.0473.21 36.3.3.90.30.00 Material de Consumo

EMPRESAS PARTICIPANTES:

ELZA MARIA DE SOUZA MACEDO representada pela Sra. ELZA MARIA DE SOUZA MACEDO

lKl & NANA UNIFORMES EIRELI representada pela Sra. MARA RUBIA CARVALHO

FASE OE CREOENCIAMENTO, RECEBIMEN TO OAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:

Dando início à sessáo, o Pregoeiro recebeu os envelopês contendo as propostas comerciais e os
documentos de habilitação bem como os documentos de crêdenciamento dos representantes
presentes.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe
e pelos licitantes presentes, não sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato.

Dando sequência, os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes presentes
foram devidamente conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade.

FASE DE APURACÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Nesta fase, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou a
classificação das licitantes, conforme determina a legislação e demonstrado no maoa de
aDuracão das DroDostas. anexo. As propostas de preços foram submetidas ao crivo dos
representantes das licitantes e nenhuma falha foi observada em rêlação às mesmas.
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ABERTURA:

DA PUBLICIDADE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

o mapa de apuracão resumido de vencedores e o relatório resumido da situacão dos

FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTACÃO DE HABILITACÃO:

Procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das licitantes que
ofertaram os menores preços, as quais, após a apreciaçáo dos documentos, mostraram-se em
conformidade com as exigências do edital.

As licitantes foram consultadas quanto à intenção de interpor recursos, e uma vez que a sessão
transcorreu de íorma célere e transparente, náo houve licitante que tivesse tal intênção.

DA GONCLUSAO DA SESSAO:

Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às í0:09 horas e
lavrado o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue
assinado pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes que permaneceram até a
lavratura do mesmo.

Guaxupé/MG, 17 de o de 2022

JOAO INAC ARDE9

EQUIPE DE APOIO:

2

8aFF]Aer- cASTRo MELO GONÇALVES

EMPRESAS:

ELZA MARIA DE SOUZA MACEDO
\j

FABIANA MARA MARQUES

,/,.
IKI & NANA UNIFORMES EIRELI

ÊId.: Avenid. cond. Rib.im do \-rll€ I lJ - cf -{\L PÉ^ÍG - cf,P: 3780G000 - c\PJ: l&ó6J..101r'000r-97
T.l.: {3§)3559-1001- Ftr: (35) 35Sl-§700 - Sire: httpN*$s.gü.rup..ns.sor.bÍ

FASE DE LANGES:

Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as licitantes
classificadas conforme demonstra mapa de aouraçáo de lances. anexo.

Pelo Pregoeiro, foram adjudicados os itens do edital às licitantes vencedoras conforme demonstra

i@!q!lgg anexos.

DOS RECURSOS:
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Joáo Bemardes 17J0 2022 09 32:30

Municipio de Guaxupé
Estado de Minas Gerais

lapa de Apuração Resumido dos VêncedoÍes

Processo: 31012022 Pregão: 11112022 Datai 1711012022

Venccdor
Itêm De3criçào Uíid. Qtda. Merce Valor Unitário Valoí Total Economia Lances

4803-ETZA MARIA DE SOUZA MACEDO

2

CONJUNÍO DE VESTIMENTA FOLCLORICO
Saia Longa em helanca Light brancâ ,com cos duplo,elástico por

dentro,íran2ida,blusa feminina de helancâ light bíancá,manga
cu.ta.colete de malha P.V. anüpilling,acabamênto em voltâ em viés
paía amaraí.Etquehs com CNPJ do fabricante com designeÉo do
malenal utEando.numeÉçâo e anstruÇôes de manutenção de
lavagem Tamanhos:(diveísos tamanhos)

UN 1OO Ksuâl 70.000 7000,00 17,65 12

Total Geral do Vencedor: 7000,00

Procê3so: 31012022 Pregáo: 11112022 Oatat 17110t2022

Vencedor
rrem Oescrição lJnid. Qtda Marca VâloÍ Unitáío Valor Totâl Economiâ Lânces

12233.IKI & NANA UNIFORMES EIRELI

CAMISETA ADULTO MANGA CURÍA,
,gola polo,tecldo 67010 poliéslê. e 33% vascos€, em cores diveísas,@m
bolso na medida de 11x1Í cm do lado esquerdo.Acabamento:costuras
intemas em overloque aivamentos de pameiras quâlrdade na coa do
tecido pnnopal Etrquetas com CNPJ do labricânte com desqnaÉo do
material utalizando,numeraçÉo e inslÍuçoes de manúenÉo de
lavagem Tamanho:(diversos tamanhos)

uN 82s PRóPRA 29.950 24704.75 16,81 60

Total Geral do Vêncedor: 24704.75

Licitação: 31708,75
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FABIANA IVIARQUES
Membro/ Equipe de Apoio

GONCALVES
ro/ Equipe de Apoio
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