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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DA SESSÃO - PP 001-2018
PROCESSO 005/2018
PP 001/2018
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Material de Expediente, Material de Limpeza e Utensílios e Gêneros Alimentícios.
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
Às nove horas do dia doze do mês de março do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se a Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Jucurutu e respectivos membros da Equipe de Apoio, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 001/2018, cujo Objeto é a Contratação de empresa para aquisição de Material de Expediente, Material de Limpeza e Utensílios e Gêneros Alimentícios,
para atender as necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da
CMJ/RN. A Pregoeira iniciou a sessão informando os procedimentos da mesma. Na sequencia, registrou a presença de apenas um concorrente conforme lista de presença anexa a esta, passou ao
credenciamento do representante do licitante presente, conforme relacionado na Lista de Credenciamento. Finalizado o credenciamento e recolhido os envelopes de Nº 01 – “Declarações Prévias”, Nº
02 - “Proposta” e de Nº 03 “Documentos de Habilitação” do licitante credenciado, as empresa: S NICOLAS D. DA CUNHA – ME – CNPJ: 19.210.207/0001-19 – Rua Generina Vale, 534 – Centro –
Caicó/RN – CEP: 59.300-000. Nesta ato representado pelo seu representante o Srº. Caio Sergio Damasceno de Araújo, inscrito no CPF: 069.192.234-90 e RG: 1.983.848 – ITEP/RN, residente na Rua
Augusto Monteiro, 870 – Centro – Caicó/RN – CEP: 59.300-000 e a empresa FLORACI CASSIANO DA SILVA – CNPJ: 08.692.584/0001-15 – Rua José Bezerra de Araújo, 270 – Centro – Jucurutu/RN –
CEP: 59.330-000. Neste ato representante o Srº. Floraci Cassiano da Silva, inscrito no CPF: 422.405.034-53, RG: 543.804, expedido pelo ITEP/RN, Rua José Bezerra de Araújo, Ap. 508 – Centro –
Jucurutu/RN – CEP: 59.330-000. Na continuidade, foram abertos os envelopes “Proposta Comercial”, as referidas propostas foram vistadas por todos os presentes prosseguindo o certame foi auferido
os preços de todas as concorrente como demonstra Mapa o qual se faz anexo à referida ata. Em seguida, foi iniciada a etapa de negociação da empresa classificada. A qual registro os lances por não
haver mais nenhuma intenção de um novo lance e estando de conformidade com a pesquisa mercadológica, foi dado por encerrado a referida etapa. Após apurado todos os itens, foram abertos os
envelopes contendo a documentação da proponente, habilitada nas negociações, oportunidade em que a pregoeira informou que a Certidão de regularidade de débito com a Secretaria da Receita
Federal e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, incluindo-se créditos previdenciários, mediante da Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; está
vencida, dando um prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período quando requerida pelo licitante e mediante apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularizaçãofiscal será contado a partir da
divulgação do resultado dafase de habilitação. A pregoeira informou que publicaria o resultado no Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte- FECAM. Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a reunião, às 10:52, da qual eu, JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e demais
presentes. Jucurutu/RN, 12 de março de 2018.
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