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ucrrAcAo COM RESERVA DE COTA DE ATE 25% (vINTE E CINCO POR CENTO) PARA 

MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MPE), 

CONFORME PREVISAO NO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N2  123/2006, ALTERADA 

PELA LEI COMPLEMENTAR N2  147/2014, DESDE QUE HAJA, NO MINIMO, 03 (TRÉS) FORNECEDORES 

COMPETITIVOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 

SEDIADOS LOCAL OU REGIONALMENTE E CAPAZES DE CUMPRIR AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS 

NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO, NOS TERMOS DO ART. 49, II, DA LEI COMPLEMENTAR N 2  

123/06. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2  042/2017 

PREGAO PRESENCIAL N. 008/2017 

TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ATA de abertura e julgarnento dos envelopes 

Proposta e Habilitaçäo do Prego Presencial n 9  

008/2017 

OBJETO: 	contrataçäo 	de 	empresa 	para 

fornecimento de géneros alimentIcios para 

merenda escolar do municIpio de Redenço do 

Gurguéia e para o Prograrna Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de VInculos (SCFV), conforme 

descriçôes no anexo I., sob o regime de Empreitada 

Global. 

As oito horas e trinta minutos do dia onze do mês de abril do anode dois mil e dezessete, na sala da 

Comisso Permanente de Licitaco de Redenço do Gurguéia - P1, Iocalidade a Rua do Ferreiro, s/n, 

Bairro Planaltina, em Redençäo do Gurguéia - P1, a pregoeira Eliane Borges Cardoso e sua Equipe de 

apoio formada pelo Senhor Severino Fernandes Folha e pelo senhor Kennedy de Sousa Soares, 

instituIda pela Portaria n 9  026/2017, de 03 de janeiro de 2017, abaixo assinados, abrirarn sesso 

solene corn o objetivo de efetuar recebimento e abertura dos envelopes propostas e habiIitaço das 

empresas participantes do Pregäo Presencial n. 008/2017, referente a contrataço de empresa para 

fornecirnento de gêneros alimenticios para merenda escolar do municIpio de Redenco do Gurguéia 

e para o Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de VInculos (SCFV), conforme descriçöes 

no anexo I, tipo MENOR PREO GLOBAL, rnediante as condicôes estabelecidas no Edital de acordo 

corn as normas Gerais da Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto nQ 3.555/2000, Decreto n 2  

5.450/2005, Lei federal n. 8.666/93, corn alteracöes posteriores, Lei Complernentar n 9  123/06 

alterada pela Lei Cornplernentar n 2  147/2014, de 07 de agosto de 2014 e dernais normas 
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regulamentares aplicáveis a espécie, em regime de empreitada global, Para credenciamento 

apresentaram-se a(s) seguinte(s) empresa(s): 

RAZAO SOCIAL 
CNPJ: REPRESENTANTE 

JOABES CAMPOS DA SILVA, CPF: 
F. ARAUJO NETO - HORTYBOM 63.351.118/0002-65 420.876.193-87, 	RG: 	1.203.176- 

SSP-Pl. (PROCURADOR) 

CARLEANE ALVES DE SOUZA, CPF: 
 CARLEANE 	ALVES 	DE 	SOUZA 	- 	ME 	- 

04.227.309/0001-70 905.836.123-34, 	RG: 	2.117.039- 
MERCEARIA ESPERANA 

SSP-PI. 

Após analise das docurnentaçöes para credenciamento exigidas no item 03 do edital, verificou-se que 

os mesmos esto aptos para representarem suas respectivas empresas e formularem ofertas e 

lances de preços e praticar todos os dernais atos pertinentes ao certame, a pregoeira verificou que a 

licitante F. ARAUJO NETO - HORTYBOM não é MPE, e que a licitante CARLEANE ALVES DE SOUZA - 

ME - MERCEARIA ESPERANA é MIRE, informando as mesmas que julgará os envelopes e aplicará os 

benefIcios legais estabelecido no edital e no Artigo 48, inciso I, da Lei Complementar n 2  123/2006 e 

legislaçâo vigente, informando aos mesmos que julgarã Os envelopes corn a COTA GLOBAL (100%), 

(ANEXO I, Lote I), conforrne subitern 05 e 06 do edital e legislaco vigente, após, a pregoeira solicitou 

dos mesmos Os envelopes propostas de preços (envelope 01) para que se verificasse 

minuciosarnente se os mesmos estavam lacrados e rubricados nos fechos, Foram abertos os 

envelopes propostas de precos e analisados quanto ao cumprimento das exigèncias do item 05 do 

edital: 

Contratacao de empresa para fornecimento de 

gêneros alimentIcios para merenda escolar do 

municipio de Redencao do Gurguéia e para o 
Tipo de BenefIcios 

Programa 	Servico 	de 	Convivência 	e 

Fortalecimento de VInculos (SCFV), conforme 

descricöes no anexo I. 

Lote III - Lote I - 
Mercadorias 

Lote II - 
Mercadoria 

Empresa(s) 
exclusiva para 

Mercadoria em 
global (cota 

geral (cota 75%) 
MPE (cota 25%)  100%) 

F. ARACJJO NETO - HORTYBOM 395.435,90  

CARLEANE 	ALVES 	DE 	SOUZA 	- 	ME 	- 
401.083,70 

MERCEARIA ESPERANA  

Após analise verificou-se que as propostas das empresas estâo condizentes corn as exigências do 

edital, no entanto será feita uma correção nos valores unitários dos itens 03 - ALHO, 27 - POLPA DE 

FRUTA, na proposta da empresa CARLEANE ALVES DE SOUZA - ME - MERCEARIA ESPERANcA, para 

adequacâo dos valores de preco de mercado, conforme exigência dos itens 6.2 do edital, "6.2 - 0 

Pregoeiro procederá a abertura do Envelope n 2  01, contendo 
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ordenando-as em ordem crescente de precos e, em seguida, ford uma análise prévia dos precos, 

observando a exatidào dos operaçöes aritméticas que conduziram ao preco total, procedendo -se as 
correçöes de even tuais erros, tomando como corretos e adotando coma critério de aceitabilidade as 

preços "unitários", esciarecendo que o erro da empresa deu-se meramente devido ao erro de 

digitaço nos itens constantes no edital de licitacão, a empresa informou que o item 03 - ALHO, 

ficarà registrado o preco unitário de R$ 23,00 (vinte e trés reais) x 120 KG = R$ 2.760,00 (dois mu 

setecentos e sessenta reals) e o item 27 - POLPA DE FRUTA, ficará registrado o valor de R$ 7,80 (sete 

reais e oitenta centavos) x 5.450 kg = R$ 42.510,00 (quarenta e dois mil quinhentos e dez reals), 

passando a valor global de proposta da empresa para R$ 436.155,10 (quatrocentos e trinta e seis mu 

cento e cinquenta e cinco reals e dez centavos), fol dada vista aos presentes para que rubricassem as 

propostas, Ato continuo, a pregoeira passou a fase de lances dando oportunidade de forma sucessiva 

e regressiva conforme determina e tegislaço vigente para que o detentor do major lance faca sua 

oferta, conforme descrito abaixo: 

DEMONSTRATIVODOS LANCES  
LOTE I (COlA GLOBAL 100%) - fornecimento de géneros alimentIcios para TWO DE BENEFICIOS: Artigo 48, inciso I, 
merenda escolar do municIpio de Redencão do Gurgueia e para o Programa da Lei Complementar n2 123/2006, 
Servico de Convivência e Fortalecimento de VInculos (SCFV) (Licitaco exclusiva para MPE) 

Fase da Proposta -- - Fase dos Lances 

Classificacao da(s) Empresa(s) 
. 
C 

. 
C Nova classificacão 

.2 .9 classificacao 

cc z Maior Lance 
Menor 

Lance 
apos a fase de 

lances 

apos a aplicacão da 
PRIORIDADE DE 

- 
Valor Proposta Comercial 0 2 CONTRATAAO 

-J o_ 

CARLEANE ALVES DE SOUZA - 
X X X 436.155, 10 295.000,00 12 colocada 1 2  colocada 

ME - MERcEARIAESPERANcA  

F. ARAUJO NETO F. ARAUJO NETO - 
 F. ARAUJO NETO - HORTYBOM X X 395.435,90 294.000,00 

- HORTYBOM HORTYBOM 

R$ 294.000,00 R$ 294.000,00  

29 colocada 29 colocada 

CARLEANE ALVES CARLEANE 	ALVES 

DESOUZA — ME — DESOUZA — ME — 

MERCEARIA MERCEARIA 

ESPERANA ESPERANA 

R$ 295.000,00 R$ 295.000,00 

Encerrada as etapas de lances e após a aplicaço dos benefIcios legais estabelecidos no edital e na 

legislaço vigente fol aberto o envelope contendo as documentacôes habilitacôes da empresa 

detentora do menor lance: LOTE I (COTA GLOBAL 100%) - fornecimento de gêneros alimentIcios 

para merenda escolar do municIpio de Redençâo do Gurguéia e para o Programa Servico de 

Convivência e Fortalecimento de VInculos (SCFV), no valor de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e 

quatro mil reais), ofertado pela empresa F. ARAUJO NETO - HORTYBOM, Após analise da 

documentaco verificou-se que a empresa apresentou todas as exigências do edital, em razo disp-a 

pregoeira declarou a empresa vencedora do certame, dando continuidade a pregoeira fraqueou a 
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palavra ao representante da empresa presente para que o mesmo se manifestasse caso dèj 

apresentar alguma observaço em ata, nenhuma observaço fol feita, durante todo certame n ao  
houve impetraço de recurso, e assim, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual 
fol Iavrada a presente Ata, abaixo firmada por mim e todos os membros da equipe, e Os presentes 
que desejarem. 

Pregoeira e equipe de apoio: 

Qtr1J\ 	QQkJcL± 
Eliane Borges Cardoso 

	
Severino Fernandes Foiha 

Pregoeira 
	

Equipe de Apoio 

knL4e vcLe £Siv 
Kennedy J Sousa Soares 

Equipe de Apoio 

Licitante(s) Presente(s): 

7 F. ARAUJO NETO - HORTYBOM, CNPJ: 63.351.118/0002-65 

JOABS CAMPOS DA SLVA, CPF: 420.876.193-87, RG: 1.203.176-SSP-PI 

CARLEANE ALVES DE SOUZA - ME - MERCEARIA E5PERANcA, CNPJ: 04.227.309/0001-70 

CARLEANE ALVES DE SOUZA, CPF: 905.836.123-34, RG: 2.117.039-SSP-PI 

CNPJ.: 06.664.38010001 - 92  
Rua do Forreiro, sin - P1aaftina 

CEP.: 64915000 - Redenco do Gurguéia.PI 
Tel.: 89 3586-1166 


