PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Ata de recebimento e Abertura de envelopes.
Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 10:00 horas à Rua
Coronel Madureira, 77 Centro, Saquarema, reuniu-se a Comissão de Pregão sob a
Presidência do Senhor Samuel Aranda Neto, estando presentes os demais membros:
Jaqueline Gouveia da Silva, Flavio Fernandes José da Silva, Guilherme Vinicius e Castro Silva
da Silveira e Ricardo Sodré Aguiar nomeados através da Portaria Nº 546 de 15 de julho de
2019, para julgamento do Processo nº 7.951/2019, Pregão Presencial 008/2020, licitação
na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço por Item, que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS PEDAGÓGICOS CONTENDO EM CADA KITS 110
LIVROS DESENVOLVIDOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, conforme
especificações contidas no Edital e seus anexos. As retiradas do Edital ocorreram pelo
Portal de Compras e Licitações. Dados 15 (quinze) minutos de tolerância compareceu a
seguinte empresa: 1) S. R. DA SILVA LIVROS - ME representada pelo Sr. Sérgio Reis da
Silva. Por tratar-se de fornecimento essencial ao bom atendimento aos munícipes, onde a
falta do mesmo pode acarretar prejuízos a municipalidade, o senhor pregoeiro resolveu dar
prosseguimento ao certame com apenas uma licitante presente. Iniciada a fase
credenciamento, a empresa foi CREDENCIADA. Foram consultados durante a fase de
credenciamento o Registro de Empresas Inidôneas do TCU e o Cadastro de Empresa
Inidôneas e Suspensas – CEIS, que não retornou resultado em sua base de dados, conforme
documentos anexos ao credenciamento. Passamos à abertura do envelope “A” Proposta de
Preços. Após a abertura do envelope, a proposta da licitante foi CLASSIFICADA, de acordo
com as especificações do edital. Em questionamento a negociação de valor, a licitante
apresentou novo valor unitário de R$ 1.745,00 (hum mil setecentos e quarenta e cinco
reais), perfazendo-se um desconto de 0,28% (zero, virgula vinte e oito porcento) sobre o
valor de sua proposta inicial. Passamos então à abertura do envelope “B” Documentação de
Habilitação onde verificou-se que a empresa S. R. DA SILVA LIVROS - ME, apresentou
certidão de débitos federais e dívida ativa da união vencida, sendo concedido prazo de
05(cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por mais 05(cinco) dias conforme benefício
previsto na Lei Complementar nº 123/06. Segue histórico do pregão em anexo. Não
havendo mais a acrescentar foi encerrada a sessão às 10:38 horas, da qual eu, Guilherme
Vinícius e Castro Silva da Silveira, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos
presentes.
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