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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO ENVELOPE DE

HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA DE LICITANTE REMANESCENTE CONVOCADO
REFERENTE AO PREGÃO Nº 2021.01.12.1.

OBJETO: Aquisição de água mineral e recargas de gás liquefeito de petróleo - GLP destinadas
ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE,
conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório.

Data de Abertura: 03 de Fevereiro de 2021
Horário: 9h.
Local: Prefeitura Municipal de Farias Brito.

"Endereço: Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro - Farias Brito/CE.

Ao(s) 03 de Fevereiro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Farias Brito, reuniu-se o

Pregoeiro Oficial do Município, Antônio Cardoso de Lima, juntamente com sua equipe de

apoio, nomeados através de Portaria do(a) Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sendo

composta por Tiago de Araújo Leite e Rais Barbosa da Silva, para que fosse aberto o envelope

contendo a documento de habilitação de empresa convocada para apresentar Proposta

Consolidada referente ao Pregão nº 2021.01.12.1, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 9h

do dia supra, o Senhor Pregoeiro declarou que estavam abertos os trabalhos da presente

sessão, nomeando o Senhor Tiago de Araújo Leite para secretariar a sessão. O Pregoeiro

informou que a empresa ANTÔNIO CELSO PEREIRA DIAS 02018232339, inscrita no CNPJ

Nº 37.643.914/0001-80, inicialmente melhor classificada junto ao item 1, não apresentou

Proposta Consolidada dentro do prazo estabelecido na ata da sessão realizada em 26 de

Janeiro de 2021, bem como que a empresa ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME, inscrita no CNPJ

nº 24.953.707/0001-80, segunda melhor classificada junto ao referido item, também não

apresentou Proposta Consolidada, mesmo tenso sido convocada, por escrito, pelo Senhor

Pregoeiro, dentro do tempo hábil para tal fim. Diante dos fatos expostos, e tendo em vista que

a modalidade Pregão não obrigao licitante remanescente a manter a condição ofertada pelo

melhor classificado, a empresa BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME, inscrita no CNPJ nº

12.670.822/0001-69, fora convocada e apresentou, no prazo estipulado, Proposta

Consolidada para o ITEM 1 - ÁGUA MINERAL, com valor unitário de R$ 2,85 (dois reais e

oitenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 15.105,00 (quinze mil cento e cinco reais),

uma vez que o valor que vincula o licitante é o do último lance ofertado disputa. Como tal

proposta está compreendida nos parâmetros de aceitabilidade fixados no edital e com preço

abaixo dos valores de mercado, teve sua classificação confirmada. O F regoeiro infopmou ainda
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que a empresa encontra-se habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital

Convocatório. O Senhor Pregoeiro recomenda que o presente certame seja adjudicado ao(s)

seu(s) respectivo(s) vencedor(es). E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrado o

presente certame, do que para constar foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim,

Tiago de Araújo Leite, que secretariei, pelo(a) Pregoeiro(a) Oficial e demais

membros da equipe de apoio, assim como pelo licitante presente.
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Comissão

Função Nome

Pregoeiro Antônio Cardoso de Lima <—

Apoio Tiago de Araújo Leite
o

Apoio Rais Barbosa da Silva 4 Sor,
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Item Nome /Razão Social Assinatura/Rubrica

BRAZ FERREIRA DE MENEZES ME
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