
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NO 11612022

Processo Licitatório n" 32012022

48ERTURA:

As 9:00 horas do dia 27 de outubro de 2022, o Pregoeiro JOÃO lNÁClO BERNARDES e sua Equipe de
Apoio Íormada pelos servidores RAFHAEL CASTRO MELO GONÇALVES, FABIANA MARA MARQUES e
BARBARA ROMANELLI DE FARIA reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura de Guaxupe, com a
finalidade de receber e ânalisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitâçáo, do
referido procedimento, visando à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de
empÍesa(s) para o fornecimento de Leitê em Pó Especial para ser distribuído, gratuitamente, às famílias em
situeçáo de vulnerabilidade socioeconômica, em atendimentos às necessidades da Secretaria Municipal de
Desênvolvimento Social do Município de Guaxupe/MG, pelo período de 12 (doze) meses.

DA PUBLICID ADE:

A Prefêiture disponibilizou o Edital em seu site: www.ouaxuoe.mo.oov.br e tamtÉm foi publicado no Diário
Oficial dos Mun,cípios Mineiros, ediÇáo 3369 do dia 14-10-2022, Código ldentiÍicador: AD93A87B, com o
ob.ietivo de divulgaÉo do presente certâme e, atêndendo ao princípio constitucional da publicidade dos atos
da administração pública.

DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA:

EMPRESAS PARTICIPANTES:

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

LEONE & COLDTBELLT COMÉRCrO E DtSTRTBUtÇÃO DE PRODUTOS NUTR|CtONAtS LTDA

FASE DE GREDENC|AMENTo, RECEB|MENTo DAs pRoposrAs E CADASTRAMENTo:

Dando inÍcio à sessão, o Pregoeiro rêcebeu os envelopes contendo as propostas comerciais e os
documentos dê habilitação bem como os documentos de credenciamento do representante presente.

A ticitante LEoNE & coLDtBELLt COMÉRCIO E DTSTR|BU|ÇÃO DE PRODUTOS NUTR|CIONA|S LTDA
enviou sua documentaÉo através do correio, sem a presença de um representante legal, participando do
certamê, porém, ficando impossibilitada de ofertar lances.

Os envelopes Íoram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, poÍ sua equipe e pelo
licitante presente, não sendo constatada nênhuma irregularidade quanto a este ato.

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

FASE DE APURACÃo DAS PRoPosrAS coMERCtAts:
fr?

*

FICHA

540 02.06.03 08.244.1327.2344.3.3.90.32.00 Mate al, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita

540 02.06.03.08.244.1327.2344.3.3.90.32.00

f,úd.: -{*trid, Conde Ribeim do Ville. r rl - GLr\t PÉ/uG - CrP: J780Gooo - C\PJ: lE.ó63..t01r'0001-9?.
Trl.: (.35) 1559-l0Ol - ]rr: (35) l55l- 5700 - Site: httpl\$*$.guârupê.ng.got.br

&-,

Material, Bem ou Serviço para DistribuiÉo
Gratuita



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Nesta fâse, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preÇos e realizou a classificação das
Iicitantes, conforme determina a legislação e demonstrado no mapa de dDuracão das D anexo.
As propostas de preços foram submetidas ao crivo do representante da licitante presente e nenhuma falha
foi observada em relaçáo às mesmas.

Em continuidade abriu-se a fase de lances vêrbais e de negociaçáo direta com as licitantes classificadas
conforme demonstrã 4g@E jpgÍgç j!g!e.. !í!@t anexo.

Pelo Pregoeiro, foram adjudicados os itens do edital à licitante vencedora conforme demonstÍa o maDa de
aDuracão resumido de vencedorcs e o relatóúo resumido da s anexos.

EASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTACÂO DE HABILITACÃO:

Procedeu-se à abertura do envelope contendo a documentaÇáo de habilitaÉo da licitante que ofertou os
úenores preços, a qual, após a apreciaçáo dos documeátos, mostrou-ie em conformidade com as
êxigências do edital.

A licitante presente foi consultada quanto à intenção de inteÍpor recurso, e uma vez que a sessáo
transcorreu dê forma célere e transparente, não houve tal intenÉo.

Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reuniáo às 10:.22 horas e lavrado o
presente registro dê acontêcimentos que, depois de lido e ãchado conforme, seguê assinado pelo
Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelo representante que permaneceu até a lavratura do mesmo.

Guaxupe/Mc, 27 de oulubrc de2022
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Pêgoeiro

EQUIPE DE APOIO:

RAFHAEL O MELO GONÇALVES ,^,.:#*,ARQUES

)

/..--:\
tl--", )

BARBARA\ROüÂNELLI DE FARIA

EMPRESA:

EV COMERCIO DE P OS ALIMENTICIOS EIRELI

Ênd.: 
^!enid. 

Cotrd. Rib.iro do I âll€, l r3 - Gr. Â\1PÉ^ÍG - CEP: 37E00-000 - C:!PJ: t8.663.{{l/0001-9?.
Tel.: (35)-1559-1001- r.r: (.15)l55l- 5700- Sir.: bnp es$.gü.rup..mg.gor'.br

FASE DE LANCES:

DOS RECURSOS:

DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:

.ioaowactoy@1



Joáo Bemaídês 27-10-2022 09:52 00

Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais

Mapa de Apuração Resumido dos Vencedorês

PÍocesso: 32012022 Prêgão: 11612022 Oalai 27h012022

Vencedor
Itêm [»lcriçào Unid. Qtda. Marca ValoÍ Unitáíio VâlorTotâl Economie Lences

8699-EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

2

LEtrE EM Pô ESPECTAL
Fórmüla iniantil de seguimento, indicada para ladentes a panir do
segundo seme§tre de vida. lngredientes: Fonte Proteica: Soro de leite,
leile desnata{o/semidesnatado; Fonte de caóoidratos: lâclose e/ou
maltodertina: fonle de lipídeos: pÍedominantemente gordura vegetel;
vitramanas ê sais minerais O produto deveÉ sêr isenlo de glúlen.
Validade mínimâ dê 12 Ínes€s a conbr da data de enlÍega . Embalagem
de 800grs

LEtrE EM Pó ESPEoTAL
Fórmula infantil de pênida. indicâda para lactêntes no pímeiÍo semestÍê
de vada. lngredientes: Fonte Proteicá: Soro de leile, leite
desnatadc,/semiresnatado . Fonte de carboidrabs: lactose dou
maltoderÍina;Íonte dê lipideos: pedominantemente gordura vegetral;
vitáminas e sáis mineraB. O prcddo deveÉ ser asento de glüen
Validede minima de 1 2 meses a contar da data da êntÍega Embalagem
de 8009l§

LATA 600

LAÍA 600

NESTLE
INFANTIL

NESTLE
INFANTIL

53,500 32100,00 2,01 4

52.000 31200.00 1.22

Total Geral do Vencedori 63300.00

Íotal Geral da Licitação: 63300,00

F UES
Membro/ Equipe de Apoio

,----L
BAREÁÉA hOT,IANELLI DE FARIA

Membro/ Equipe de Apoio

RÂFIIÂEL CASTRO MÉLO GONCALVES
Membro/ Equipe de Apoio
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