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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N'. 006/2019-CMS

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mne dezenove, na Divisão de Licitação da Câmara
Municipalde Santarém, situada na Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001, bairro do Aeroporto Velho, às nove
horas, reuniu-se o Sra. Pregoeira, fiscalde contrato Dárío Peneira de Aguçar e a Equipe de Apoio do Pregão
designada pela Portaria n' 044/2019 de 04 dejaneiro de 2019, para em atendimento às disposições contidas
no Decreto n' 3.555/2000, e a Lei l0.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, realizar ojulgamento
e decisão Hnalde adjudicação relativos ao Pregão Presenciam' 006/2019-CMS, que tem como objeto a
AQUiSiçÃO DE MATERIAL PERMANENTE PAriA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MI.JNICIPAL DE SANTAREM - CMS, conforme Termo de Referência. Ao abrir a sessão a
Sra. Pregoeira mostrou à Equipe de Apoio os documentos solicitados no dia abertura pelas empresas IVO
S. ALVES-ME e R.A. SANTIAGO-ME. A empresa R.A. SANTIAGO-ME apresentou no' dia 25 de
outubro a Certidão Negativa de Natureza Não Tributária e a Certidão Positiva com Efeito de Negativa de
Natureza Tributária devidamente válida comprovando portanto sua regularidade fiscal, e consequentemente
declarada Habilitada. A empresa IVO S. ALVES-ME apresentou em 31-10-2019 a Certidão Negativa de
Débitos Mtmicipais emitida em 30-10-2019 com va]idade até 29-] 1-2019, cumprindo de igualforma sua
regularidade fiscal sendo declarada Habilitada. Registramos ainda que a empresa SANDRA M S DE
AGUAIAR-ME enviou por e-mailno dia 25-10-2019 sua proposta consolidada onde para o item 14 (SMART

no Mínimo Youtube, Netflix, Globo. Garantia Mínima de 12 meses.) marca diversa da apresentada em sua proposta
inicial. No entanto no mesmo dia apresentou a justificativa (fls. 523) que está apresentando ein sua
consolidada marca equivalente ou até melhor do que a proposta inicial. O fiscalde contrato pesquisou e
constatou a situação informada pela empresa conforme fls. 524-528. Desta forma, aceitando a citada
proposta. Ratiflcamos a decisão de habilitação das empresas SANGRA M. S. DE AGIJIAR -- ME, PIAU
FORMULÁRIOS EljiELle U.F. AGUIAR-ME e habilitados as empresas IVO S. ALVOS-ME e
R.A. SANTIAGO-ME. Uma vez que no dia da abertura (24-]0-2019) fora perguntado às empresas
licitantes presentes da intenção de interporem recurso, estas declinaram deste direito; e que os preços
ofertados nos lances se encontram abaixo do preço médio e dentro do preço de mercado, ratificamos a
adjudicação dos itens 01, 04, 10 e 12 à empresa PIAU FOR]WULARIOS ElliELl; os itens 02 e 03 à
empresa IJ.F. AGUIAR-ME; os itens 05, 08 e 14 à empresa SANDliA M. S. DE AGUIAR -- ME e
adjudicamos os itens 06, 07, 09 e 13, à empresa IVO S. ALVES-ME e o item ll à empresa R.A.
SANTIAGO-ME. Determina a Sra. Pregoeiro que os autos do pj'ocedímento sejam encaminhados ao
Presidente da Câmara Municipal de Santarém, para decidir sobre a homologação do presente certame e
ulteriores de direito. Como nada mais havia a ser tratado a Sra. Pregoeira mandou encerrar a sessão às 09
horas e 18 minutos e lavrar a respectiva ata, que depois de lida vai por todos assinada. Ciente todos os
presentesese
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