
 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - FIMES/UNIFIMES 

COMISSÃO DE PREGÃO 
_______________________________________________________________ 

Rua 22 s/nº, Setor: Aeroporto, CEP. 75.830-000, Mineiros - GO. 
 
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013  
Processo: 3771/2013 
 
Objeto:  

 
1 – Abertura da Sessão  
Às 14:00 horas do dia 09 de Outubro de 2013, reuniram-se na sala dos professores do prédio 
administrativo da FIMES sito a Rua 22 s/nº - Setor: Aeroporto - Mineiros - GO, a Pregoeira 
Fernanda Bittar de Sousa, designada pelo Decreto nº. 040-A/2012, de 01/06/2012, para 
realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial, tipo menor preço 
por item. Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de 
credenciamento. 
 
2 - Credenciamento 
Declarando aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou a representante do 
interessado, que apresentassem os documentos exigidos no item 7.1 do Edital. Depois de 
analisados os documentos pela Comissão, foi considerada credenciada a empresa abaixo, com 
o seu respectivo representante: 
 
1ª) OFFICE PAPELARIA LTDA, com sede a Av. Antônio Carlos Paniago, nº 36-C, Setor: 
Centro - Mineiros-GO - CEP: 75830-000, CNPJ: 10.970.388/0001-07. - Representada por: 
Deyse Francieli Nora, CPF: 038.024.139-03 
 
 3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes. 
Em seguida a Pregoeira verifica que a empresa acima entregou conforme solicitado no edital 
o anexo II – declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação para todos os fins 
de lei e direitos e que encontra-se em condições plena de dar cumprimento aos requisitos de 
habilitação, nos termos do art. 4º. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002.  Entregou também o 
envelope A contendo a Proposta e o envelope B contendo os documentos para habilitação. 
Aberto pela Comissão o primeiro envelope contendo a proposta, a Pregoeira procedeu à 
verificação e fez a seguinte classificação:  
 
4 - Da Classificação das Propostas 

ITEM: 1                
CNPJ/CPF 

VALOR 
Classificação 

EMPRESA UNITÁRIO TOTAL 

Office Papelaria LTDA 10.970.388/0001-07 1.850,00 11.100,00 Classificada 

  
 
 
 
 



 

4.1.2 - Rodada de Negociação 
Não havendo mais interesse em oferecer lances, a Pregoeira declarou encerrada a fase em 
relação ao Item 1 passando-se para a fase de negociação, sendo que houve sucesso na 
negociação, chegando ao preço conforme demonstrado abaixo:  
 

ITEM: 1 
FORNECEDOR CPF/CNPJ LANCE (R$) SITUAÇÃO 

Office Papelaria Ltda 10.970.388/0001-07 1.700,00 Vencedor 

 

 
5 - Direito de Preferência da ME e/ou EPP 
A empresa se apresentou como Empresa de Pequeno Porte, mas como só estava presente a 
própria empresa, não se aplicou o direito de preferência.  
 

 
6 – Da Habilitação  
Iniciou-se com abertura do invólucro da empresa: Office Papelaria LTDA, apresentando toda 
a documentação  solicitada no Edital 005/2013, estando devidamente habilitada.  
 
7 - Da Apresentação de Recursos 
Após a classificação da empresa vencedora, a Pregoeira informou a licitante a possibilidade 
da interposição de eventual recurso contra o procedimento argüindo que a mesma poderia 
manifestar–se de forma imediata e motivadamente a sua intenção, que seriam registradas no 
final da ata. Os participantes não manifestaram a intenção de qualquer recurso, dando-o por 
satisfeito em face da lisura da aplicabilidade do certame. 
   
8 – Da Adjudicação 
A pregoeira no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 43 inciso VI da 
lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, ADJUDICA  a  presente licitação à empresa: Office 
Papelaria Ltda. 
     
9 – Das Ocorrências na Sessão Pública  
Não houve ocorrências dignas de nota.  
10 – Encerramento da Sessão  
Nada mais havendo a tratar a Pregoeira encerrou a sessão, às  15:00 hs, da qual, para constar, 
lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela 
Pregoeira, equipe de apoio e demais presentes que o quiseram.  
 
 
MINEIROS, 09 de Outubro de 2013. 

 
 

________________________________________ 
FERNANDA BITTAR DE SOUSA 

Pregoeira 
 
Equipe de Apoio 

________________________________________ 
LIOMAR ALVES DOS SANTOS 

 
 



 

______________________________________ 
JOAQUIM PINHO SOBRINHO 

 
 

_________________________________________ 
ALESSANDRO SILVEIRA REZENDE 

 
________________________________________ 

JULIENE REZENDE CUNHA 
 
 

________________________________________ 
ZÉLIA BORGES DE SOUZA 

 
 
 
 
 
Licitantes Presentes: ________________________________________________ 

  
  
  
  

 


