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EDITAL DE LICITAÇÃO N°: 04.004.2020 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO N°: 04.004.2020 

ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 

Às nove horas e quarenta minutos(09h:40min), do dia dez de Setembro de dois mil e vinte 
(10.09.2020-), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, na Ce, 327, Rodovia 
Dep. José Maria Meio n°. s/n, Bairro Centro, GUARACIABA DO NORTE/Ce - Ce, reuniram-se, 
em sessão pública, a Pregoeira, Sra. lasmin Mesquita Aragão, e equipe de apoio, para realização 
dos atos referentes ao PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
de n° 04.004.2020, que tem por objetivo Aquisição de matérias, equipamentos de 
informática e eletroeletrônicos destinados a Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte- Ce, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Abertos os trabalhos, foi(ram) constatado a 
presença da(s) empresa(s): 

EMPRESA (S) CNPJ/CPF 
SHOPING PAPELARIA EIRELI 29.103.669/0001-90 

1. FASE DE CREDENCIAMENTO: Dando sequencia, o pregoeiro declara aberta a fase de 
credenciamento e solicita ao(s) representante(s) da(s) licitantes presentes que apresentem os 
documentos exigidos no item 2. do Edital. Depois de analisados os documentos pelo pregoeiro e 
Equipe de Apoio, foi considerada credenciada a empresa abaixo, com seu respectivo 
representante(s): 

EMPRESAS CNPJ/CPF REPRESENTANTE CPF 

SHOPING PAPELARIA ELRELI 29.103.669/0001-90 Niander Ismael Ramos 065.169.823-50 
Gomes 

Finalizada a etapa de credenciamento, o senhor Pregoeiro informou que a partir daquele 
momento ninguém mais poderia apresentar documentos de credenciamento. Após, fora proposto 
ao(s) licitante(s) presente(s) para rubricar os documentos de credenciamento e proposta 
juntamente com o pregoeiro e equipe de apoio. Ato continuo, registra-se que a(s) empresa(s) 
abaixo(s) relacionada(s) apresentaram documentos comprobatónos de enquadramento de Micro ou 
Empresa de pequeno porte, afim de se beneficiar nos termos da lei complementar no  123/2006 e 
147/2014, conforme disposto no edital de licitação supra: 

LICITANTES QUE COMPROVARAM O ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP 
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SHOPING PAPELARIA EIRELI 

Em seguida, foram recebidos os envelopes de proposta de preços e habilitação da presente. Dando 
continuidade, fora Solicitado aos presentes que rubricassem a(s) propostas e os invólucros dos envelopes 
de habilitação. Ato continuo, foram Abertos todos os envelopes contendo as propostas o Pregoeiro 
franqueou o acesso de todos ao conteúdo das mesmas ao(s) interessado(s). Prosseguindo os 
trabalhos, o pregoeiro procedeu com a abertura dos envelopes de proposta de preços do licitantes 
presente. Após, procedeu-se com a análise da proposta apresentada, declarando-as 
CLASSIFICADAS, por estarem de acordo com as formalidades do edital. Em seguida, foi 
realizada a leitura, em voz alta, dos preços ofertados pela licitante classificada, procedendo-se a 

• inclusão de tais valores no mapa de lances que passa a integrar o presente processo, lá constando 
os menores preços apresentada que se encontram com valores dentro de estimado. FASE DE 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: Após, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio passaram à 
analise da adequação da(s) proposta(s) ao(s) requisito(s) do Edital, declarando-as 
CLASSIFICADAS, por apresentarem conteúdo conforme exigência(s) editalícias. Em seguida o 
pregoeiro esclareceu aos presentes que o certame seria julgado pelo critério MENOR PREÇO,  
Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados: SHOPING PAPELARIA 
EIRELI, no Item 01 R$ 11 .400,00(onze mil e quatrocentos reais) item 02 15.000,00 (quize mil 
reais) item 03 R$ 1.700,00 (hu mil e setecentos reais) item 04 R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta 
reais) item 05 R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) item 06 3.900,00 (três mil e 
novecentos reais) item 07 R$ 2.900,00 dois mil e novecentos) item 08 R$ 2.190,00 dois mil 
cento e noventa reais) item 09 R$ 4.380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais) item 10 
6.760,00 sete mil e vinte reais). COM VALOR Global de R$ 49.495,00 (quarenta e nove mil 
quatrocentos e noventa e cinco reais). 

DA FASE DE LANCES VERBAIS E NEGOCIAÇÕES COM A EMPRESA 
CREDECIANDA, Encerrada a análise e classificação das propostas escritas, a Pregoeira deu 
início à fase de lances verbais, nos termos dos incisos VIII e IX do art. 40,  da Lei Federal 
10.520/02, que foram registrados em documento anexo ao processo. Conforme mapa de lances, 
Procedida as negociações e lances, foi(ram) declaradas vencedora(s) com lances finais as 
conforme proposta readequada em anexo, a seguinte(s) empresa(s): SHOPING PAPELARIA 
EIRELI Inscrito no CNPJ sob o W. 29.103.669/0001-90, ,com o valor global de R$ 49. 100,00 
(quarenta e nove mil e cem reais). FASE DE HABILITAÇÃO: Em seguida passou-se a 
verificar a documentação de habilitação da (s) empresa vencedora(s) declarando-a(s) 
HABILITADA(S) por apresentar documentação conforme exigido no edital de licitação. Fora 
solicitado na presente sessão, a empresa vencedora e habilitada a propostas ajustada para anexar-
se ao processo devido, no prazo máximo de 24 h (vinte e quatro horas) que já foi apresentada 
conforme anexo. A pregoeiro indagou ao(s) licitante(s) presente(s) se contestaria(m) o 
julgamento do presente certame, mormente quanto ao prazo recursal cabível, onde todos 
desistiram expressamente do direito ao presente prazo de recurso. Nada mais havendo a constar 
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Équipe de Apoio 
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fora encerrada a presente sessão e lavrada a presente ata que vai assinada pelo pregoeiro, equipe 
de apoio e licitante(s) presente(s). GUARACIABA DO NORTE/Ce/CE, 10 de Setembro de 
2020.  

lasmin Mesquita Ar gão 

Pregoeiro 

X Ct 	44. A Carla Moreira Sales 

Equipe de Apoio 
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Niander Ismael Ramos Gomes 
Licitante 
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