ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO

Ao 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro de 2021, as 13:00 horas, no prédio do
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Água Comprida/MG, em
cumprimento às disposições contidas no Decreto 016/2021, de 01/01/2021 reuniramse os membros da Comissão Permanente de Licitações, os quais foram devidamente
designados pelo Sr. Prefeito Municipal, sendo Presidente: Bruno Ribeiro Silva, VicePresidente: Armindo Antônio Sousa Tosta, Secretário: Leila Fabiana da Silva e
Oliveira, com a finalidade de proceder à abertura e análise do processo licitatório
007.05/2021 de Dispensa de licitação 002/2021, tendo como objeto Aquisição de
uniformes camisa/calça pijama cirúrgico tipo scrubs unissex para os servidores do
departamento de saúde para paramentação da equipe de enfermagem, médicos,
laboratórios, motorista, serviços gerais
A presente licitação fundamenta-se no artigo 24, II da Lei 8.666/93 “é dispensável a
licitação: para outros serviços e compras no valor de até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea ‘a’ do incido II do artigo anterior ...”, ou seja, até R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais).

Após envio da cotação de preços do Depto de Compras, essa CPL recebeu as
propostas de preços de 05 empresas: A) Fardas Uniformes, CNPJ 01.733.341/000181; B) M.A.O. Indústria e Comércio de Uniformes Eireli, CNPJ 26.468.896/0001-78 e
C) Street Indústria e Comércio, CNPJ 07.163.700/0001-46; D) Apogeu Confecções
Ltda, CNPJ 00.536.621/0001-87, E) WR Bolsas e Uniformes Eireli ME, CNPJ
32.133.930/0001-00, cujos valores totais encontram-se no quadro abaixo:

Fardas Unif.

MAO Indústria

Street Indúst.

Apogeu Conf.

WR Bolsas

R$ 2.627,20

R$ 2.634,55

R$ 3.010,00

R$ 3.243,50

R$ 3.630,10
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Foram juntados o contrato social da empresa de menor preços e as Certidões
Negativas de Débitos do INSS, FGTS e Trabalhista das empresas, uma vez que para
a contratação direta, as empresas devem estar com a regularidade fiscal em dia.

Dessa forma, diante da necessidade do serviço e com base no preço apresentado,
sendo comprovada a regularidade fiscal da empresa, classificamos como vencedora a
proposta apresentada por Fardas Uniformes Profissionais Ltda, inscrita no CNPJ
01.733.341/0001-81 com valor global de R$ 2.627,20 (dois mil seiscentos e vinte e
sete reais e vinte centavos) com fulcro no artigo 24, II da Lei 8.666/93 “é dispensável a
licitação: para outros serviços e compras no valor de até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea ‘a’ do incido II do artigo anterior ...”.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para lavratura da presente ata,
que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação. Água Comprida / MG, 01 de fevereiro de 2021.
Assinaturas dos membros da C.P.L.:

Bruno Ribeiro Silva

Armindo Antônio Sousa Tosta

Presidente

Vice-presidente

Leila Fabiana da Silva e Oliveira
Secretário
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