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ATA DE SESSÃO PUBLICA 

 

 PREGÃO PRESENCIAL N PP 001/2017-CMP. 

 Processo Administrativo no: 005/2017-CMP. 

 Objeto: Aquisição de Cestas Básicas. 
 
Às 09:00 horas do dia 24 de março de 2017, reuniram-se na Sala de Licitação da 
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, com sede à Praça Célio Miranda, 120 – 
Centro – inscrito no CNPJ sob no 34.845.040/0001-56, a Pregoeira Maria Leuda Pereira, 
bem como a equipe de apoio, formada por Onildo Gusmão Soares, Valdinea dos Santos 
Silva e Jorge Wellington Corrêa Quadros, designados conforme a Portaria 021/2017, para 
os procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em Epígrafe, conforme o edital 
respectivo e seus anexos. Em seguida, passou-se à FASE DE CREDENCIAMENTOem 
cumprimento ao disposto no Item 3 do edital. Apresentou e foi credenciada apenas a 
empresa SUPER PORTO ALEGRE EIRELLI – EPP, com CNPJ 17.964.265/0001-02, que 
credenciou o Sr. JAILTON MOTA DE LIMA, portador da cédula de identidade com RG 
3505920 e CPF 688.549.512-34, sócio administrador da empresa, conforme contrato 
social e documentos pessoais devidamente apresentados na forma do edital do 
certame.Ato continuo, às 09:37 horas,houve a abertura da sessão pública para 
recebimento e julgamento da PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. Iniciados os trabalhos a Pregoeira verificou o cumprimento da exigência 
da declaração de que trata o inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520 de 2002 e recebeu o 
envelope Proposta Comercial da única empresa licitante. 
 
Após o licitante presente rubricar o envelope Proposta Comercial, foi dado 
prosseguimento à Sessão, abrindo-se o envelope contendo a PROPOSTA DA 
COMERCIAL da empresa participante do certame. Isto posto em análise para verificação 
da conformidade da proposta apresentada com os requisitos exigidos no edital, observou-
se que o valor apresentado pela única licitante, de R$-119,84 (cento e dezenove reais e 
oitenta e quatro centavos), estava acima do valor médio cotadopela Comissão de 
Licitação.Passando-se para a NEGOCIAÇÃO.  
 
A Pregoeira considerou que o preço supramencionado não estava compatível com o valor 
cotado no mercado pela Comissão. Assim, questiona ao licitante se é do seu interesse 
negociar uma redução do valor da proposta escrita. O licitante concordou e reduziu o 
valor paraR$ 109,30 (cento e nove reais e trinta centavos) por cada cesta básica. A 
Pregoeira considerou que o preço agora obtido é ACEITÁVEL por ser compatível com os 
praticados pelo mercado, conforme apurado no mercado.  
 

FASE DE HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 
Foi recebido e abertoo  segundo envelope, já rubricado pela Pregoeira e equipe de apoio, 
de HABILITAÇÃO. Os documentos foram postos em análise, quando foi levantado a 
autenticidade quanto a CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, 
conforme exigido no Item VI do Edital. Desta feita, a Pregoeira solicitou à equipe de apoio 
que levantasse a autenticidade da Certidão apresentada. Feito isto, ficou constatado sua 
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regularidade através do sitio da Receita Federal do Brasil, tendo sido declarada como 
HABILITADA a única empresa licitante. 

RESULTADO DA SESSÃO PÚBLICA 
 
Descrição: CESTA BÁSICA 
Quantidade licitada: 60 unidades/mês 
Situação: Adjudicado para SUPER PORTO ALEGRE EIRELI - EPP 
 

ITEM  QTE/MÊS DESCRIÇÃO VLR/UNITARIO 
R$ 

VLR/MÊS(R$) 

Lote 
único 

60 Cesta básica 109,30 6.558,00 

 
VALOR TOTAL POR ANO 

78.696,00 

 
Nada mais havendo a registrar em ata, a Pregoeira declarou encerrada a Sessão às 
11:43 horas, agradecendo a presença de todos. Lavrou-se apresente ata que vai 
assinada pela Pregoeira, Equipe de apoio e licitante presente.  
 
 
 

 
MARIA LEUDA PEREIRA 

Pregoeira 
 

 
 

ONILDO GUSMÃO SOARES 
Equipe de Apoio 

 
 
 

VALDINEA DOS SANTOS SILVA 
Equipe de Apoio 

 
 
 

JORGE WELLINGTON CORRÊA QUADROS 
Equipe de Apoio 
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