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Rua 22 s/nº, Setor: Aeroporto, CEP. 75.830-000, Mineiros - GO. 

 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014 

Processo: 8699/2014 

 

Objeto: Aquisição de Livros didáticos para o Campus I e a Unidade Externa de Trindade da 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior de Mineiros - GO. 

 

1 – Abertura da Sessão  

Às 09:00 horas do dia 09 de outubro de 2014, reuniram-se no auditório do prédio 

administrativo da FIMES sito a Rua 22 s/nº - Setor: Aeroporto - Mineiros - GO, o Pregoeiro 

Liomar Alves dos Santos, designado pelo Decreto Fundacional nº. 128/2013, de 29/11/2013, 

para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial, tipo menor 

preço por item. Inicialmente o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à 

fase de credenciamento. 

 

2 - Credenciamento 

Declarando aberta a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou aos interessados ou seus 

representantes, que apresentassem os documentos exigidos no item 6.1 do Edital. Neste 

momento foi constatada a documentação de somente uma empresa que foi enviada pelo 

correio. Depois de analisados os documentos pela Comissão, foi considerada credenciada a 

empresa abaixo: 

1ª) LIVRARIA DE CULTURA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

14.214.580/0001-24, estabelecida na Rua Delfin Moreira, nº 641, Centro, Varginha, Minas 

Gerais - MG, Cep: 37.002-070. 
 

 3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes. 

Em seguida o Pregoeiro 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 os 

envelopes A contendo a Proposta e o envelope B contendo os documentos para habilitação. 

Aberto pela Comissão o primeiro envelope contendo a proposta, o Pregoeiro procedeu à 

verificação de ambas, declarou encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura 

das propostas credenciadas. 

 

4 - Da Classificação das Propostas 
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Aberto o envelope contendo a proposta, o Pregoeiro franqueou o acesso de todos ao conteúdo 

da mesma aos presentes, solicitando que as rubricassem. Após, o Pregoeiro e Comissão 

passaram a analise da adequação da proposta aos requisitos do Edital, ficando constatando 

conforme sintese da licitação pregão 014/2014 em anexo. 

 
5 – Das Negociações: 
Ante ao envio da documentação de somente uma empresa proponente, a fase de lance ficou 
prejudicada, ficando os valores da forma apresentada na ata de julgamento em anexo. 
 
6 – Da Habilitação  

Abertos os invólucros de documentação, o pregoeiro franqueou o acesso a todos os presentes, 

para que conferissem e assinassem a referida documentação. Dando seqüência, a Comissão, 

após minuciosa análise, constatou-se a seguinte situação: LIVRARIA DE CULTURA 

LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.214.580/0001-24; verificou-se que cumpriu 

todas às regras editalícias.  

 

 

7 – Da Adjudicação 

Diante da regularidade da proposta apresentada, o pregoeiro recomenda a adjudicação após 

certificada a media dos valores cotados com o padrão mercadológico para cada item conforme 

apresentado nos valores finais de cada item licitado acima 

 

8 – Das Ocorrências na Sessão Pública: 

Não houve ocorrências dignas de nota. 

 
9 –Encerramento da Sessão  

Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro encerrou a sessão, às 11:30h., da qual, para constar, 

lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo 

Pregoeiro, equipe de apoio e demais presentes que o quiseram.  

 

MINEIROS, 09 de outubro de 2014. 

 

 

 

____________________________ 
LIOMAR ALVES DOS SANTOS 

Pregoeiro 

 

Equipe de Apoio: 

 

 

_____________________________   _______________________________ 

ENALDO RESENDE LUCIANO          JOAQUIM PINHO SOBRINHO 

 


