Ministério Público
do Estado do Acre
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

MMPAC

ATA DA SESSÃO PÚBLICA (continuação)
Pregão Presencial n° 002 / 2017 - Sistema de Registro de Preços
Processo n° 1608 / 2016 - Diretoria de Administração
Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 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,
reuniram-se a Pregoeira desta Instituição e parte de sua equipe de apoio para
continuação dos 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
site desta Instituição. Presentes os representantes legais das empresas participantes
do certame. A sessão foi declarada aberta e, ato contínuo, os representantes legais
das empresas entregaram suas propostas mantendo os preços iniciais com os
ajustes que se faziam necessários conforme acordados e consignados em Ata da
Sessão Pública anterior. Em ato contínuo, foi iniciada a disputa por meio de lances
verbais, sendo que os lances, os benefícios advindos às Micro e Pequenas
Empresas e as negociações realizadas pela Pregoeira, foram devidamente
registradas em tabela que se encontra anexa a esta ata. Dando continuidade, foram
verificados os documentos de habilitação da licitante que obteve o menor preço, não
havendo restrições. A Pregoeira declarou a empresa Tecmaq Ltda. vencedora,
sendo concedido tempo para as mesmas manifestarem sua intenção de interposição
de recursos, não havendo manifestação dos presentes, que desde já abdicam do
direito de impugnar qualquer ato realizado nesta Sessão. Em vista disto, a Pregoeira
adjudicou o objeto desta licitação para a empresa vencedora. E nada mais havendo
a tratar, deu-se por encerrada a presente Sessão Pública.
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