
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC - FMC - (MG)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC / Nº Processo:

040015311939)

 

     às 15:00:53 horas do dia 22/11/2019 no endereço R DA BAHIA-888  ANDAR 02 A 03  08

A 14, bairro CENTRO, da cidade de BELO HORIZONTE - MG, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). SAMUEL MARQUES DE ASSIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 040015311939 - 2019/019/2019 que tem por objeto Aquisição de papelaria de

escritório e artigos e utensílios para escritório e ensino, em atendimento à demanda da

Fundação Municipal de Cultura, conforme especificações constantes no Anexo I deste

Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - PAPELARIA DE ESCRITÓRIO

Lote (2) - ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO E ENSINO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - PAPELARIA DE ESCRITÓRIO

Lote (2) - ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO E ENSINO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2019 16:25:08:238 PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/11/2019 15:14:41:348 PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  R$ 35.000,00
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    No dia 22/11/2019, às 15:39:02 horas, no lote (1) - PAPELARIA DE ESCRITÓRIO -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2019, às 15:45:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2019, às 15:45:33 horas, no lote (1) - PAPELARIA DE ESCRITÓRIO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

O licitante PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. apresentou o menor preço

para o lote, compatível com o mercado, e cumpriu todas as exigências do edital. No dia

02/12/2019, às 16:47:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2019, às 16:47:27 horas, no lote (1) - PAPELARIA DE ESCRITÓRIO -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

licitante PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. foi declarado vencedor no dia

27/11/2019 por ter apresentado a proposta com menor preço para o lote, compatível com o

mercado, e por ter cumprido todas as exigências do edital. O prazo de 24 horas transcorreu

sem que nenhum interessado manifestasse a intenção de recorrer.

 

    No dia 02/12/2019, às 16:47:27 horas, no lote (1) - PAPELARIA DE ESCRITÓRIO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAPYRUS

MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME com o valor R$ 19.000,00.

 

    No lote (2) - ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO E ENSINO - não foram

encontradas propostas.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

SAMUEL MARQUES DE ASSIS

Pregoeiro da disputa

 

GIOVANNI ORNELAS DA SILVA

Autoridade Competente

 

MARILIA ANTONIA DORIGUETO DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

ANDREA MARTINS MAYRINK

Membro Equipe Apoio
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Proponente:
20.764.981/0001-50 PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
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