
        PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO”

Pregão Nº: 77/2016
Processo: 203/2016
Objeto : CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  IMPLANTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE

EMISSÃO,  UTILIZAÇÃO  E  ADMINISTRAÇÃO  DE  CARTÃO  ALIMENTAÇÃO  COM  CHIP,
DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

No dia 27 de janeiro de 2017, às 9 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
de Pederneiras, o Pregoeiro, Senhor LUCIANO MINATO DE ALENCAR, e a Equipe de Apoio, Senhoras
LILIAN CRISTINA MOSELA e SILMARA FERNANDES, designados pela Portaria nº 3.483/2016, que
consta dos autos do Processo, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe, para procederem à abertura do
envelope “Documentos de Habilitação”, da empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, classificada em
segundo lugar,  com a  Taxa  de Administração  de  –5,78% (desconto  de  cinco inteiros  e  setenta  e  oito
centésimos por cento), conforme Ata da Sessão Pública do Pregão realizado em 02/12/2016.

Aberto o 2º Envelope da referida empresa e analisados os documentos de habilitação, considerando
a data da realização da sessão,  qual seja,  dia  02/12/2016, foi  procedida a atualização,  via  internet,  dos
documentos  de  habilitação  apresentados,  na  data  supra,  bem como da  Certidão  negativa  de  falência,
concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, tendo
sido  constatado  o  atendimento  dos  requisitos  estabelecidos  no  Edital.  Os  documentos  de  habilitação
examinados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocado à disposição
do Licitante para exame e rubrica.

Ato  contínuo,  consultado,  o  Licitante  declinou  do  direito  de  interpor  recurso  e  o  Pregoeiro
adjudicou a proposta da empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, para fornecimento do objeto, pela
Taxa de Administração de –5,78% (desconto de cinco inteiros e setenta e oito centésimos por cento), com
todas as demais condições conforme Edital.

Nada mais havendo a tratar,  foi  encerrada a sessão,  cuja  ata vai assinada pelo Pregoeiro,  pelos
membros da Equipe de Apoio e representante do licitante relacionado.

ASSINAM:
REPRESENTANTE DA EMPRESA PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO
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ROSEMAIRA SAHD  
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
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LUCIANO MINATO DE ALENCAR
       Pregoeiro
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LILIAN CRISTINA MOSELA
  
   

----------------------------------------
SILMARA FERNANDES
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