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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 
 
Aos 26 Dias de Agosto de dois mil e dezesseis, às 14:30 horas, reuniram-se na sala de licitações da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela portaria nº 02/2016, de 1 de 
Janeiro de 2016, com o objetivo de tratar nesta sessão do recebimento e julgamento do Processo Licitatório Nº 
64/2016, Pregão Presencial Nº40/2016, tendo como objeto a aquisição de MÓVEIS SOB MEDIDA EM INOX, nas 
condições e especificações expressas no edital.  
Ato preliminar da sessão foi efetuado o credenciamento e registro de entrega dos envelopes de “Proposta” e 
“Documentos de Habilitação” das proponentes deste processo, conforme abaixo relacionados:  
 

1 – MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME– CNPJ: 15.275.465/0001-22 – Enquadramento: MICRO EMPRESA 
      Representante: EVANDRO DA SILVA – CPF: 037.381.209-47 
 
2 – CB & B METARLÚRGICA LTDA ME– CNPJ: 10.828.822/0001-19 – Enquadramento: MICRO EMPRESA 
      Representante: ODIRLEI BOSIO – CPF: 612.496.299-34 
 
 

Do credenciamento: As proponentes acima relacionadas foram credenciadas sem nenhuma restrição, atendo ao 
exigido no edital. Dando sequência aos trabalhos, foi determinada pelo pregoeiro a abertura dos envelopes 
contendo as propostas iniciais das proponentes, para fins de análise da conformidade do objeto com as 
exigências do edital e classificação das propostas para etapa de lances, conforme abaixo ordenadas: 

 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 
Item Especificação Qtde. Unid. MM COMÉRCIO CB & B METARLUGICA 

1 

MESA EM AÇO INOX AISI430, acabamento polido, 
medidas mínimas: 1,85m x 0,60m x 0,90m (C x L x A); 
Tampo com espessura mínima 1mm; Pés em inox 
quadrados mínimo 40x40 ou em tubo mínimo: 1 ¼”; 
Prateleira inferior lisa inox 1mm; Estrutura de inox 
AISI430  

2 Pç R$ 1525,00 R$ 1658,00 

2 

PIA EM AÇO INOX AISI304+MODULO FOGÃO: 
acabamento polido, medidas: 1,90m x 0,70m x 0,90 (C 
x L x A); espessura mínima dos tampos 0,8mm, 2 cubas 
inox AISI 304 medindo: 0,50m x 0,40m x 0,30m com 
válvula em inox 3,5”, encosto em inox AISI304 mínimo 
10cm, bordas para retenção de líquidos, Pés em inox 
quadrados mínimo 40x40 ou em tubo inox mínimo: 1 
¼, Estrutura de inox AISI304, Prateleira inferior lisa 
inox AISI304 0,8mm. 
MODULO FOGÃO: 0,90m x 0,70m x 0,90 (C x L x A), aço 
inox AISI304 com espessura mínima 0,8mm, Encosto 
em inox AISI304 mínimo 10cm. 
Obs.: produzido em peça separada do balcão da pia, 
sobreposto em gaveteiro de madeira (parte 
contratante), Modelo do Fogão: Cooktop mesa de vidro 
Fischer 5Q. 

1 Pç R$ 3850,00 R$ 4112,00 

    R$ 7.428,00 R$ 6.900,00 
 LANCES: 1 R$ 6.850,00 R$ 6.840,00 
  2 R$ 6.830,00 DECLINA 
   VENCEDOR  

 
 
Encerrada a abertura das propostas iniciais classificadas as propostas, foi efetuada a etapa de lances conforme 
registrado no quadro acima. O pregoeiro em análise da aceitabilidade das propostas, passou a negociação direta 
com o vencedor, para fins de obter um preço melhor para a municipalidade. O representante declarou não ter 
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mais condições de reduzir o seu preço em razão dos preços estimados no processo já estarem no limite de 
execução do contrato. O pregoeiro, em face de essa manifestação, encerrou as negociações declarando a 
vencedora deste processo licitatório a proposta da proponente abaixo relacionada: 
 
1 MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME– CNPJ: 15.275.465/0001-22  
 
Sobre a documentação apresentada da licitante: Após encerrada a fase de lances e declarada a proposta 
vencedora, o pregoeiro continuou os trabalhos com abertura dos envelopes de nº 02-Habilitação, para análise 
da documentação de habilitação da proponente acima declarada vencedora. Em ato contínuo, foram analisados 
os documentos apresentados pela proponente, que depois de verificada a veracidade dos documentos, foram 
rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e representantes das proponentes presentes. Da análise 
apresentada, o pregoeiro declarou habilitada a empresa: MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME– CNPJ: 
15.275.465/0001-22 por ter apresentado toda a documentação de acordo com as exigências do edital, sendo desta 
forma considerada vencedora e adjudicados os respectivos objetos deste processo. O pregoeiro perguntou aos 
participantes para manifestação de apresentação de recursos, os representantes não se manifestaram decaindo 
desta forma a apresentação futura de recursos. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a sessão às 14:45 
Horas, do dia 26/08/2016, cuja ata foi lida e assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e representante. O 
resultado do presente processo licitatório, somente tornar-se-á definitivo, após a homologação do objeto pelo 
Prefeito Municipal. 
 
 
 

__________________________ 
Márcio A. de Oliveira 

PREGOEIRO 

_________________________ 
Luã Roberto Leite 
Equipe de apoio 

____________________ 
Vilimar Fischer 
Equipe de apoio 
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____________________________________________________ 

MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 
Representante: EVANDRO DA SILVA 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
CB & B METARLÚRGICA LTDA ME– CNPJ: 10.828.822/0001-19 

Representante: ODIRLEI BOSIO  


