ATA DE JULGAMENTO

Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2021, às 13:00 h (treze horas), no prédio do
Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Água Comprida/MG, em
cumprimento às disposições contidas no Decreto Municipal 017/2021, reuniram-se o
Pregoeiro, BRUNO RIBEIRO SILVA, e os membros da Equipe de Apoio, os quais foram
devidamente designados pelo Senhor Prefeito Municipal com a finalidade de realizar os
procedimentos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 (Processo 027.01/2021), com
fundamento na Lei 10.520/02 e Decreto Municipal 009/08, aplicando-se subsidiariamente a
Lei 8.666/93 e alterações.

Objeto a o registro de preços eventual e futura aquisição de material de consumos diversos
(itens desertos/fracassados no PE 014/2021) para atender as cantinas dos Departamentos
que compõem a estrutura organizacional do Município.

A publicação do edital resumido do presente pregão foi feita no Diário Eletrônico dos
Municípios da Associação Mineira de Municípios na data de 28 de abril de 2021 respeitandose o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a disponibilização do edital com sua
publicação e a data de sua realização. Além da publicação do edital do presente pregão no
diário, foi feita também no site do Município (www.aguacomprida.mg.gov.br/licitacoes) e
enviado por email àquelas interessadas do ramo que solicitaram.

Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a
sessão pública para o credenciamento, constatando-se e presença de apenas um
interessado: 1) Dilson Moreira Naves ME, CNPJ 17.768.565/0001-16 representado por
Leonardo Carneiro Moreira, CPF 030.236.176-60; 2) Saborear Gourmet Comércio de
Alimentos Ltda, CNPJ 31.445.590/0001-90 representado por Pablo Leal Gonçalves, CPF
046.857.816-19 e 3) LM Comércio Ltda ME, CNPJ 05.788.495/0001-89 representada por
Paulo César Sousa Rocha, CPF 083.164.366-80, onde todos apresentaram a declaração de
pleno atendimento e de enquadramento como ME/EPP.
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A seguir, passamos a abertura do envelope com as proposta de preço dos licitantes,
constatando-se que estavam de acordo com o solicitado no edital. Elas foram analisadas
pelo Pregoeiro e equipe de apoio. Dessa forma, as propostas foram aceitas e
CLASSIFICADAS, passando-se a fase de lances, cujo relatório encontra-se anexo. Após a
fase de lances, passamos a negociação direta com as classificadas em primeiro lugar, que
afirmaram não ter condições de redução dos valores.

Como há alguns itens acima do preço de referência, os itens 16, 30 e 38, não foram aceitos.
Os outros, em razão da pequena diferença, foram aceitos.

Em face da classificação, passamos a análise da documentação da empresa, que
apresentou todo o solicitado no edital, sendo HABILITADA. Dessa forma, esse Pregoeiro
classifica como vencedora e ADJUDICA o objeto da licitação à Dilson Moreira Naves ME,
CNPJ 17.768.565/0001-16; Saborear Gourmet Comércio de Alimentos Ltda, CNPJ
31.445.590/0001-90 e 3) LM Comércio Ltda ME, CNPJ 05.788.495/0001-89, conforme
relatório de lances anexo.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para lavratura da presente ata, que
depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, por sua equipe de apoio, e
licitantes presentes. Água Comprida / MG, 11 de maio de 2021.

Assinaturas do Pregoeiro e Equipe de Apoio:

BRUNO RIBEIRO SILVA
Pregoeiro

MÔNICA RODRIGUES DE MELO
Equipe de Apoio
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Dilson Moreira Naves ME,
Leonardo Carneiro Moreira,

Saborear Gourmet Comércio de Alimentos Ltda,
Pablo Leal Gonçalves,

LM Comércio Ltda ME
Paulo César Sousa Rocha

Roberto de Almeida e Lourdes
Presente
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