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Processo

Objeto

Órgão

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2019-SRP

N° 001.0000410/2019
contratação de empresa especializadas em prestação de serviços relativo á coleta
domiciliar, poda, varrição,capina,pintura de meios fio transporte e projeto de
destino final de residuos sólidos, gerados na área urbana do município de união-Pi
, para atender as necessidades das secretarias, fundos e órgãos do município de
união-Pi, conforme especificações contidas no termo de referência EDITAL, para
inclusão no Sistema de Registro de Preços.

Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO

Às 09:00 nove horas do dia 28 de Março de 2019, reuniram-se a Pregoeira Rosineide 0. Gomes e
Equipe de Apoio para em atendimento às Disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de
julho de 2002 e alterações posteriores, realizar os procedimentos relativos a este Pregão
Presencial. Inicialmente em conformidade com as disposições contidas no Edital, a Pregoeira
abriu, no horário preestabelecido, a sessão pelo sistema e efetuou o Credenciamento do
interessado.

\  EMPRESAS
ME/

EPP
CNPJ CPF REPRESENTANTE IDENTIFICAÇÃO

!  METALLIMP

LOGÍSTICA EM

i SERVIÇOS E LIMPEZA
'  EIRELLI

ME
17.430.928/0001-

09

658.011.133-

04

GLAUBO LIMA DE

FREITAS

97012028927-

CE

!  SIMPLICIUS COLETA

E REMOÇÃO DE
!  RESÍDUOS LTDA

LTDA
11.937.243/0001-

77

849,266.273-

53

MARIO AFONSO

COSTA JÚNIOR
1654322 SSP-PI

1  INSTITUTO DE
1  MANUTENÇÃO E
i  CONSERVAÇÃO DE
1  PATRIMÔNIO LTDA

LTDA
12.333.323/0001-

86

666.495.523-

72

JAIRO PEREIRO

GOMES

228.8063-SSP-PI

Prosseguindo, a Pregoeira procedeu foi passado os documentos de credenciamento ao
representante das empresas participantes do certame para o mesmo rubricarem. Facultada vista
aos interessados. A Pregoeira e a Equipe de apoio, após analisar os documentos de
credenciamento ,Encerrou o credenciamento, a Pregoeira recebeu os envelopes de propostas e
habilitação, os quais foram devidamente rubricado pelo licitante, não houve manifestação por
parte da empresa, A Pregoeira abriu os envelopes das propostas e passou para os licitantes
darem o visto, o licitante da empresa SYMPLIGIUS ao verificar as propostas dos licitantes
METALIMP E IMCP percebeu que estão idênticas até com os mesmos erros nas planilhas e em
seguida suspendeu a sessão para análise das propostas. Perguntado aos presentes se havia
alguma manifestação sobre os atos até aqui praticados pela Comissão, não houve manifestação
dos licitantes presente.
Nada mais havendo a relatar deu-se por encerrada a reunião. Lavrando o presente registro de
acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo pregoeiro, equipe de
apoio e pelo representante.

Rosineid

Pregoeira
ornes

L/PMU

PKF.n rn K \ mi nu ipvl di. im,\o

IMUrA BAR.\0 l»t. ÍJKGl Kl A. - < KM RO - IMÃO
(MM; 06.553.r.(l(>'<lll0l-3(»

l'I

■x^\








