Ministério Público
do Estado do Acre

SMPAC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão Presencial n° 002/2017
Processo n° 1608/2016 - Diretoria de Administração
Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no
Departamento de Licitações do Ministério Público do Estado do Acre em Rio Branco,
situado à Rua Benjamin Constant, n° 939 - Centro - Rio Branco - Acre, reuniu-se a
Pregoeira desta Instituição e parte de sua equipe de apoio para os trabalhos de
análise e classificação das propostas de preços e verificação da habilitação dos
licitantes que compareceram ao Pregão Presencial n° 002/2017, do tipo menor
preço, visando o Registro de preços para aquisição de cadeiras e poltronas,
conforme especificações técnicas contidas no Anexo l do Termo de Referência,
destinadas a suprir as necessidades de renovação dos móveis do Ministério Público
do Estado do Acre - MPAC. O Edital desta licitação foi publicado no Diário Oficial do
Estado, além de ficar à disposição dos interessados no s/te desta Instituição. Após o
credenciamento dos representantes legais das empresas, a Sessão Pública foi
declarada aberta, procedendo-se ao recebimento da Declaração de Habilitação, à
identificação das Micro e Pequenas Empresas e ao recolhimento dos envelopes das
empresas. Em seguida, a Pregoeira e sua equipe de apoio, iniciaram a análise das
propostas de preços, sendo feito questionamento pela empresa Tecmaq Ltda
referente à apresentação de prospectos diferentes da especificação do edital na
proposta da empresa Layout Móveis para Escritório Ltda; em seguida a empresa Layout
Móveis para Escritório Ltda questionou a ausência da documentação das normas da
ABNT na proposta da empresa Tecmaq Ltda. Dando continuidade esta Comissão
considerou sanável os questionamentos apresentados abrindo prazo para que as
empresas apresentem em outra sessão pública os documentos questionados sem
restrições. Em ato contínuo, a sessão foi suspensa para a análise técnica das
propostas de preços, devendo ser reaberta no dia 3 de fevereiro de 2017, às 14
horas. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Sessão
Pública.
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FRANCISCO RÔMULO DE MENEZES CARVALHO
Layout Móveis para Escritório Ltda

ALDEMIR LIMA DA SILVA
Tecmaq Ltda
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Layout

1768.000,00

Tecmaq

1.725.300,00

Folha: 1 / 1
Menores

1.725.300,00

Total
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