
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Setor de Licita¢5es

PREFEITURA IVIUNICIPAL  DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ATA DE SESSAO -DATA:  08/11/2022 -HORAF`10 -09ri30m]n.
LICITACAO: Processo Licitat6rio n° 124/2022 -Pregao Eletr6nico n° 071/2022 -RP n° 048/2022

0ELJETO:  Registro de  Preco  para  aquisicao  de 9enero§ alimentfcios variado§,  ben como carnes  e
derivados,  para  atender  a§  demandas  da  Secretarla  Munlclpal  de  Desenvolvlmento  Social,  com
entrega parcelada, conforme descritivo previsto no item 19 e Anexo I deste Edital.

Em sala pr6pr]a na sede da Prefe]tura Municipal, a Pregoeira em substitui9ao e a Equipe de Apoio da
Secretaria de Administracao, reuniram6e para dar andamento a flnalldade descrita ac]ma.

No dia oito de novembro do ano de dais mil  e vinte e dais,  as  nave horas e trinta  minutos,  em  sala  pr6pria
na sede da  Prefeitura  Municipal,  reuniram-se a  Pregoeira em substituicao e a  Equipe de Apoio,  nomeados
pela  Portaria  n° 691A2022,  para  a  continuidade  do  Processo  Licitat6rio  n°  124/2022 -Pregao  Eletr6nico  n°
071/2022 -Registro de Preco n° 048/2022. 0 processo foi reallzado de forma eletr6nica atraves da plataforma
BBMNET.    Dando   prosseguimento   aos   trabalhos,    a   Pregoeira   em   substituieao   retomou   a   sessao
comunicando  as  licitantes  que  foi  retomada  a  fase  de  negociacao  para  com  a  licitante  classificada  em  3°
liigar -FS  EMPREENDIMENTOS  COMERclo  SERVICOS  LTDA  (ME)  em  rela9ao  aos  itens  09,19  e  33,
haja vista que os pregos estavam acima dos valores de referencia.  Entretanto,  nao houve exito na tentativa
de  negociaeao.  quedando-se  FRUSTRADOS/FRACASSADOS  os  itens  09,19  e  33.  Ap6s  repasses,  o
resultado final do certame foi o registrado conforme quadro abaixo, em consonancia com valores unitarios e
totais constantes do mapa de apuragao anexado aos autos..

ITENS EMPRESAS VENCEDofIAS
01,  02,  05,  06,13,14  ,15,16,17,18,  20,  24,  25,  28,  34,

MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ (EPP)35,  36, 37,  38,  39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49,  50,  51,  52,
53, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 76,

77
03,  07,10,  27, 29,  30,  31, 40 FS EMPREENDIMENTOS COMERCIO SERVICOS LTDA (ME)

04,  08, 09,11,12,19, 21, 32,  33, 43, 44, 54,  55,  56, 60,
FRUSTRADOS

64,  69,  71,  75
22,  23,  26,  61 DESERTOS

Registra-se que,  ao final,  os itens 04,  08,  09,11,12,19,  21,  32,  33,  43,  44,  54,  55,  56,  60,  64,  69,  71  e 75
restaram frustrados/fracassados em virtude de nao haverem mais propostas validas e/ou acudirem licitantes
interessados/habilitados.  Os  itens  22,  23,  26  e  61   foram  DESERTOS.  Diante  da  conclusao  da  fase  de
habilitaeao,   e  da  apuragao  das  licitantes  vencedoras  dos  itens   licitados,   a   Pregoeira  em  substituigao
procedeu  com  a  abertura  do  prazo de  30  minutes  para  a  manifestac:ao de  interesse  em  interpor recurso
quanto ao resultado do certame, nos termos do item 10.20.13 do Edital. Ap6s, restou decorrido tal prazo sem
interposieao de recurso, momento em que se procedeu com a adjudicaeao do objeto, nos termos dos itens
13.3 e 14.2 do Edital. Destarte, foi aberto a prazo para o encaminhamento da proposta vencedora, realinhada
conforme  valores  dos  lances  finais,  de  acordo  com  o  item  10.21  do  edital.  Em  conformidade  com  o  item
10.21.1,  do  Edital,  a  proposfa  final  do  licitante  declarado vencedor devefa  ser encaminhada  para  o e-mail
licita.Iafaiete@gmail.com e devefa: a) ser redigida em Wngua portuguesa, datilografada ou digitada,  em uma
via,  sem  emendas,  rasuras,  entrelinhas  ou  ressalvas,  devendo  a  tlltima folha  ser assinada  e  as  demais
rubricadas  pelo  licitante  ou  seu  representante  legal.  b)  canter  a  indicaeao  do  banco,  numero  da  conta  e
agencia do licitante vencedor,  para fins de pagamento.  Dessa forma,  pontua-se que as licitantes MARCOS
ANDRE   SARMENT0   CRUZ   (EPP)   e   FS   EMPREENDIMENTOS   COMERCIO   SERVICOS   LTDA   (ME)
encaminharam, tempestivamente. a proposta final realinhada, conforme documentos anexados ao processo.
Frisa-se que a integra da documentagao relativa ao certame encontra-se disponivel  para acesso no site da
plataforma  de  pregao  eletr6nico  da  BBMNET.  Assim,  concluldas  todas  as  etapas  do  procedimento,  ato
sequencial,  o  processo  sera  encaminhado  para  apreciaeao  do   Departamento  Juridico.  As  empresas
participantes serao cjentificadas mediante publicagao da presente Ata no site do Municipio para ciencia dos
interessados,  em  atendimento  ao  Princlpio  da  Publicidade  e  Transparencia.  A  sessao  foi  encerrada  as
15h:49min:16seg.  Nada mais havendo a tratar,
em substitui9ao e pelos membros da Equipe d

oi encerrada a sessao, cuja ata vai assinada pela Pregoeira
depois de lida e achada conforme.

'jkwlGb@\osunD

Pedroso Coelho
Equipe de Apoio




