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Edital de Pregão Presencial Nº 42

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Processo: 73/2022

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

EDENILSON ZARBIERI Representante- ..........................................................

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

 PATRICIA POSSER HAMMES  Pregoeiro- ..........................................................

 ALEXANDRO RODRIGO TRAMPUSCH  MEMBRO DA COMISSÃO- ..........................................................

 CARLOS ALEXANDRE BIANCHI  MEMBRO DA COMISSÃO- ..........................................................

.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
08:35 horas do dia 29   de  Agosto   de   2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Sobre a documentação dos licitantes: Aberto os envelopes contendo os documentos de habilitação da proponente: A empresa EDENILSON ZARBIERI
03050294957 (10662). Os documentos foram analisados e rubricados pelos presentes. A empresa atendeu todas as exigências do edital, encontrando-se
dessa forma, HABILITADA nessa fase do certame. Questionado pela pregoeira, Sra. PATRICIA POSSER HAMMES sobre interesse em interpor recurso
quanto aos atos/decisões tomadas na sessão, o representante presente manifestou não haver interesse concordando com o mesmo. Dessa forma, a
pregoeira adjudicou os itens do presente processo as empresas consideradas VENCEDORAS do certame, sendo que esse será encaminhado para o
Prefeito Municipal para deliberações quanto à homologação do mesmo.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

10662 EDENILSON ZARBIERI 03050294957 23,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

21,0000EDENILSON ZARBIERI 030502949571 0,0000

                                O licitante EDENILSON ZARBIERI 03050294957 declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor EDENILSON ZARBIERI 03050294957 pelo valor de R$ 21,0000 
(vinte e um reais).

ITEM  1 - MARMITEX REDONDA COM TAMPA DE ISOPOR OU PRATO EM ALUMÍNIO COM TAMPA, CONTENDO
NO MÍNIMO 800 GRAMAS DE ALIMENTO COM SUCO NATURAL.

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

.                                Reuniram-se no dia 29/08/2022, as 08:29:57, na PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE, o PREGOEIRO e sua equipe 
de apoio, designados pelo(a) Decreto 78/2021 com o objetivo de 
 tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 42 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MARMITEX 
COM 800 GRAMAS CADA, PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIAS DE INFRAESTRURA E AGROPECUÁRIA, QUE 
ESTIVEREM REALIZANDO TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE-SC..

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

10662 EDENILSON ZARBIERI 03050294957 CNPJ: 34.689.626/0001-79

             


