ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE DE PREGÃO Nº
47/2014, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2014.
Aos 12 (doze) dias do mês de janeiro do ano de 2015, às 09h00min, com observância
às disposições contidas no instrumento convocatório, na Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2001 e na Lei de Licitações e Contratos, reuniu-se a Pregoeira e a
respectiva equipe de apoio desta Prefeitura, e as pessoas identificadas na listagem de
presença anexa. A sessão teve o seguinte desenvolvimento registrado, sem emendas,
rasuras ou ressalvas, a seguirem indicados:
Antes da abertura da sessão, realizou-se o credenciamento dos representantes, feito a
partir da apresentação dos documentos de identificação.
1 – Abertura:
A Pregoeira deu início aos trabalhos, fazendo comunicação aos presentes sobre:
a) objetivos do pregão
b) ordenação dos trabalhos
c) forma e ordem em que os licitantes pediriam a palavra
d) vedação a intervenções fora da ordem definida
e) forma como serão feitos os lances
f) aviso sobre empresas coligadas e vedações do art. 9º da Lei nº 8.666/93
g) pedido para que não se retirassem antes do término, face a possibilidade de repregoar.
h) as penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02
i) observou a pregoeira que ela e a comissão de apoio têm interesse em cumprir a lei,
respeitar os direitos dos licitantes e a lisura do certame.
j) após, foram esclarecidas as dúvidas do licitante.
PROPONENTE

REPRESENTANTE

Empresa Ana Paula Mariz Fernandes - ME
Ana Paula Mariz Fernandes
CNPJ 10.307.904/0001-18
CPF: 056.910.296-06
A participante citada acima apresentou declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e entregou os envelopes contendo a indicação
do objeto e do preço oferecido. Imediatamente procedeu-se à abertura e à verificação
da conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no edital, a saber:
PROPOSTA ESCRITA

Ana Paula Mariz Fernandes - ME
CNPJ 10.307.904/0001-18

ITEM DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO SERVIÇO MENSAL
1

De acordo com o termo de referência

R$ 1.650,00 (mil e seiscentos e
cinquenta reais)

FASE DE LANCES
Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: licitação@morrodagarca.mg.gov.br

Nº

PROPONENTE: Ana Paula Mariz Fernandes - ME CNPJ 10.307.904/0001-18

01

R$ 1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais).

02 Sem lance
Após a fase de lance passou-se a analise dos documentos. A empresa Ana Paula
Mariz Fernandes CNPJ 10.307.904/0001-18, apresentou a certidão de falência e
concordata de comarca diversa da sede da licitante. De acordo com o artigo 48 § 3º, se
todas as empresas forem desabilitadas ou desclassificadas, a Administração poderá
fixar aos licitantes o prazo de 08(oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação ou de outras propostas. Sendo assim, a Pregoeira faculta a empresa o
prazo supracitado para regularizar a documentação.
Prefeitura Municipal de Morro da Garça, 12 de janeiro de 2015.
Pregoeira: Lucilene Marques da Silva
Equipe de apoio:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Empresa Ana Paula Mariz Fernandes CNPJ 10.307.904/0001-18

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: licitação@morrodagarca.mg.gov.br

Ata em continuação

A empresa Ana Paula Mariz Fernandes CNPJ 10.307.904/0001-18, apresentou no ato
da sessão certidão de falência e concordata de comarca diversa da sede da licitante e
de acordo com o artigo 48 § 3º, se todas as empresas forem desabilitadas ou
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08(oito) dias
úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas. Ocorre que a
empresa supracitada regularizou e apresentou o documento. Sendo assim, a
Pregoeira adjudica a participante de acordo com as condições e especificações do
termo de referencia anexo do Edital. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente
ATA, que depois de lida e aprovada, será assinada pela Pregoeira e equipe de apoio,
devendo o processo ser enviado ao Prefeito Municipal para homologação.
Prefeitura Municipal de Morro da Garça, 13 de janeiro de 2015.
Pregoeira: Lucilene Marques da Silva
Equipe de apoio:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Empresa Ana Paula Mariz Fernandes CNPJ 10.307.904/0001-18

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: licitação@morrodagarca.mg.gov.br

LISTA DE PRESENÇA

Lista de presença da Sessão de Licitação Pública na Modalidade Pregão
Presencial Nº. 47/2014, do Processo Licitatório Nº. 79/2014, para Contratação de
serviços técnicos especializados em nutrição, para atender as necessidades
específicas da Secretaria de Educação do Município de Morro da Garça, durante o
exercício de 2015, conforme especificado do anexo I deste edital.
Declaro para todos os fins de direito e sob as penas da Lei que no dia
12/01/2015 ás 09h00min, compareci, acompanhei e participei da sessão pública de
Abertura e Julgamento da Documentação e Propostas do procedimento supracitado.

Empresa Ana Paula Mariz Fernandes CNPJ 10.307.904/0001-18

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: licitação@morrodagarca.mg.gov.br

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 79/2014, MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 47/2014

A Prefeitura Municipal de Morro da Garça, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório nº. 79/2014, Modalidade
Pregão Presencial nº. 47/2014, na forma que segue:
ITEM
1

PROPONENTE
Ana Paula Mariz Fernandes
CPF: 056.910.296-06

MENSAL
R$ 1.650,00(mil e seiscentos e
cinquenta reais)

Homologação: Prefeito Municipal

Condições: Conforme ata de julgamento

Publicado em 15/01/2014

___________________________________
Jose Candido Filho
Presidente da Comissão

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: licitação@morrodagarca.mg.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO RELATIVO AO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 79/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA
CONTRATADA: Ana Paula Mariz Fernandes CPF: 056.910.296-06
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados em nutrição, para atender
as necessidades específicas da Secretaria de Educação do Município de Morro da
Garça, durante o exercício de 2015, conforme especificado do anexo I deste edital.
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº. 47/2014

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
02.007.001.12.122.009.2131.3.3.3.90.39.00.00

VALOR TOTAL: R$ 19.030,00 (dezenove mil e trinta reais)

VIGÊNCIA: 15/01/2015 à 31/12/2015

Publicado em 16/01/2015

___________________________________
Jose Candido Filho
Presidente da Comissão

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: licitação@morrodagarca.mg.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Morro da Garça – Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações e:
Considerando a regular formalização do Processo de Licitação nº 79/2014,
Pregão Presencial nº 47/2014, visando Contratação de serviços técnicos
especializados em nutrição, para atender as necessidades específicas da Secretaria de
Educação do Município de Morro da Garça, durante o exercício de 2015, conforme
especificado do anexo I deste edital.
Considerando que o processo licitatório foi regular e legal e tendo em vista a
necessidade da contratação, conforme os documentos que foram acostados nos autos;
Resolvo HOMOLOGAR, em todos os seus termos, o resultado do Processo
Licitatório nº 79/2014, Pregão Presencial nº 47/2014, da Prefeitura Municipal de Morro
da Garça adjudicado pela Pregoeira, nas especificações constantes da proposta de
preços da licitante e nas condições contidas no edital. O contrato será firmado com a
licitante vencedora a partir da data 14 de janeiro.

REGISTRE-SE

- PUBLIQUE-SE

- CUMPRA-SE

Morro da Garça, 15 de janeiro de 2015.

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: licitação@morrodagarca.mg.gov.br

