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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM MATO GROSSO
PREGÃO PRESENCIAL SESC 1710020

-

PG / REGISTRO DE PRE

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES
Aos Vinte e Sete dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Dezessete, às Quartorze horas, na
Unidade SESC JUSCIMEIRA
Rua 07 de Setembro, s/n, Zona Rural, Juscimeira-MT realizou-se
reunião especialmente destinada à recebimento e Abertura dos Envelopes contendo documentos de
Habilitação e Propostas referentes á Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, para o Registro de Preços, para aquisição Produtos Perecíveis, para atender a
'nidade Sesc Juscimeira MT, pelo período de 06 (seis) meses, conforme especificações do Edital e
seus Anexos, regida pela Resolução SESC 1252/12-CN.
-

-

Presentes pela Comissão Permanente de Licitação, designada como Pregoeira, por meio da Portaria
Sesc 161/2017, a Sra. Emilia Martins da Cruz, e como membros da Comissão Permanente de
Licitação, designados pela Portaria 160/2017, os seguintes colaboradores: Marilda Cabral de Aquino
e Edenilson Paiva Santiago, para recebimento das documentações e propostas relativas ao
Procedimento Licitatório.
Primeiramente a Pregoeira, agradecendo e desejando boas vindas a todos, esclareceu pontos
importantes do Edital, informando inclusive o modo de Julgamento ser pelo Menor Preço Global e
em seguida solicitou as licitantes presentes que entregassem para começo dos trabalhos, os
documentos de credenciamento e os seus envelopes contendo os documentos de Propostas e
Habilitação. As empresas que compareceram, com seus respectivos representantes, endereços e
CNPJ's foram:
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA
1 3.939.46910001-89.
cND.: Rua Dr. Castilho, n° 720, Centro Juscimeira MI, Cep: 78.800-00.
REPRESENTANTE: Gaspar Donizeth de Queiroz, CPF: 229.970.321-72.
-

-

COMAJUL

-

CNPJ:

-

FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 01.835.68010003-98.
END.: Av. JK, n° 1627— Juscimeira MT, Cep: 78.810-00.
REPRESENTANTE: Jacinto Fucuta KotaroJunior, CPF: 003.363.091-71.
-

-

Sendo assim, com as empresas devidamente credenciadas demos prosseguimento ao processo, e
seguimos para a abertura dos envelopes contendo as propostas para assim podermos passar para a
fase de lances.

FASE DE PROPOSTAS E LANCES
Foram entregues os envelopes "A" contendo a Proposta Comercial e "B" contendo as
Documentações.
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Em seguida a Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento ao Edital, abriu primeiramente o
envelope "A" contendo a Proposta Comercial, que foi registrado o seguinte valor:
A empresa COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA - COMAJUL CNPJ: 03.939.46910001-89, apresentou proposta de R$ 64.192,00 (Sessenta e Quatro Mil Reais e
Cento e Noventa e Dois Reais) e a empresa FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:
01.835.68010003-98, apresentou Proposta de R$ 62.503,10 (Sessenta e Dois Mil Quinhentos e Três
Reais e Dez Centavos), conforme discriminado abaixo:
EMPRESA

CNPJ:

VALOR INICIAL:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE
JUSCIMEIRA LTDA

03.939.46910001-89

R$ 64.192,00

FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.835.68010003-98

R$ 62.503,10

Após o visto e análise de todos os presentes nas propostas apresentadas, foi indagado aos
participantes se haveria alguma manifestação a se fazer a respeito das propostas apresentadas, e
ninguém se manifestou.
A pregoeira ao analisar as propostas verificou que a proposta da empresa COOPERATIVA MISTA
AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA com CNPJ n°03.939.469/0001-89 estava com itens que
não constavam na planilha publicada no Anexo 1 do Edital publicado, portanto a mesma estava
DESCLASSIFICADA.
Conforme discorre os itens a seguir:
Item 6 do Edital publicado que trata do Envelope "A" - Proposta de Preços e discorre em seu item
6.1:
6.1 A Proposta de Preços deverá ser redigida de forma clara e
inequívoca
Discorre ainda no Item 8 que trata do Procedimento e Formulação de Lance no subitem 8.1.1:
"8. 1. 1 Abertas as Propostas de Preços, constatando-se sua
perfeita conformidade com as especificações contidas no
ANEXO / e condições detalhadas no Edital, serão divulgadas as
propostas classificadas que participarão da disputa, com a
desclassificação das Licitantes que não atenderam as demais
condições definidas no Instrumento convocatório".
E ainda sobre o tema discorre em seu Item 17 que versa sobre as Disposições Gerais, no subitem
17.4:
"17.4 O SESC-ARJMT se reserva o direito de rejeitar as
propostas que não atendam ao objeto...
//

OOC 2

Desta forma, a pregoeira questionou ao representante da empresa FENIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA com CNPJ n°01.835.680/0003-98 se haveria a possibilidade de melhora na sua
proposta e ele concordou propondo o valor de R$ 56.500,00 (Cinquenta e Seis Mil e Quinhentos
Reais).
Sendo assim passamos então para a fase de Habilitação, para verificar os documentos da referida
empresa.
HABILITAÇÃO
Analisando os documentos de habilitação da empresa FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
com CNPJ n° 01.835.68010003-98 verificamos que a mesma se encontra de acordo com as
xigências do Edital, sendo assim, considerada HABILITADA.
Questionado aos participantes se havia algum questionamento a se fazer, e os mesmos declararam
não haver nada a se manifestar.
Em seguida a Pregoeira comunica aos presentes, que o Julgamento pela Comissão Permanente de
Licitação será efetuado no tempo previsto no Edital e em nossa Resolução, informando que a
empresa vencedora do Certame, no prazo de 48 horas deverá refazer sua proposta, ficando
entendido que o resultado final , será comunicado aos presentes após Homologação do Presidente do
Conselho do Sistema FECOMERCIOISESC/SENAC-MT.
Nada mais havendo a registrar encerra-se a presente reunião de recebimento dos envelopes
HABILITAÇÃO e PROPOSTA que vai assinada por todos os presentes.
Cuiabá ,27 de julho de 2.017.
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Pregoeira

Marilda Cabral de Aquino
Membro

Edenils otiago
M
bro

COOPERATIVA MISTA AGROPEdÜÁRIA DEÇUSCIMEIRA LTDA
03.939.46910001-89.
REPRESENTANTE: Gaspar Donizeth de Queiroz, CPF: 229.970.321-72.

FENIX COMERCIO DE
REPRESENT AN
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Q5 LTDA CNPJ: 01.835.68010003-98.
Kotaro Junior, CPF: 003.363.091-71.
-

-

COMAJUL

-

CNPJ:

