Ministério Público
do alado do Acre
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

X<MPA

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão Presencial n° 024 / 2017 - Sistema de Registro de Preços
Processo n° 1850 / 2017 - Diretoria de Administração
Aos dezessete dias do mês de maio 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 Marechal Deodoro, n° 472 - Ipase - Rio Branco - Acre,
reuniu-se a Pregoeira desta Instituição e parte de sua equipe de apoio para os
trabalhos de análise e classificação da proposta de preço e verificação da
habilitação do licitante que compareceu ao Pregão Presencial n° 024/2017, do tipo
menor preço, visando ao registro de preço para fornecimento de recargas de água
mineral natural envasadas em garrafões de 20I, bem como a aquisição de
vasilhames plásticos de 20! para água mineral natural e água mineral natural
embalada em garrafas de 500 ml, no município de Rio Branco - AC, conforme
necessidade estimada e descrições constantes neste Termo de Referência. 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 do representante
legal da empresa, a Sessão Pública foi declarada aberta, procedendo-se ao
recebimento da Declaração de Habilitação, à identificação de Micro e Pequena
Empresa e ao recolhimento do envelope da empresa. Em seguida, a Pregoeira e
sua equipe de apoio, iniciaram a análise da proposta de preço, sendo a mesma
considerada em conformidade com o exigido no Edital. Em ato contínuo, foi iniciada
negociação realizada pela Pregoeira, sendo devidamente registrada em tabela
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 vencedora, sendo concedido tempo para
manifestação de intenção de interposição de recursos, não havendo manifestação
da presente, que desde já abdica 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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ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações
Fornecimento de recargas, vasilhames de água mineral de 201 e aquisição de água mineral natural embalada em garrafas de SOO ml
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Dilson

y

x

Folha 1
Referência

(tem 01

6,50

2,00

3,00

2,20

Item 02

18,00

20,00

30,00

19,80

Hem03

10,00

15,00

20,00

11,00

Total

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações
Fornecimento de recargas, vasilhames de água mineral de 201 e aquisição de água mineral natural embalada em garrafas de 500 ml
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Dilson

Item 01

6,50

Item 02

18,00

Negociado

15,00

Item 03

10,00

Negociado

8,00

Total

Folha 1
menores

6,50

15,00

8,00
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MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações

Dilson A. Ribeiro
Item Quant

01

)02

03

12.500

200

250

Unid.

Galão

Unid.

Discriminação
Agua mineral acondicionada em garrafão de polipropileno, com
tampa e lacre, contendo 20 litros, sem vasilhame.
Recarga de 20 litros de água mineral natural, sem gás, envasada
em vasilhame plástico higienizado e retomável, com protetor na
parte superior e tampa de segurança, com validade mínima de 03
(três) meses após envasado.
Garrafão vazio de polipropileno com capacidade de 20 litros, sem
tampa de pressão, novo, no formato redondo, para água e suas
condições deverão está de acordo com a Portaria n° 387 DNPM de
19.08.2008 (DO 23.09.2008).
Informações adicionais: No ato da entrega, o Garrafão vazio, deverá
estar limpo e sem avarias.

Agua Mineral, embalada garrafa com 500 ml, entregue em pacote
com 12 (doze) unidades.
Informações adicionais: Agua sem gás, potável e de primeira
Pacote
qualidade, acondicionada em embalagem não retomável, com
protetor na parte superior (tampa) e lacre de segurança.
Total

Unitário

Total

6,50

81.250,00

15,00

3.000,00

8,00

2.000,00

86.250,00

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações

Resumo - Pregão Presencial n° 024/2017
Item Quant.

01

12.500

Unid.

Galão

|k
•02

03

200

250

Unid.

Discriminação
Agua mineral acondicionada em garrafão de polipropileno, com
tampa e lacre, contendo 20 litros, sem vasilhame.
Recarga de 20 litros de água mineral natural, sem gás, envasada
em vasilhame plástico higienizado e retornável, com protetor na
parte superior e tampa de segurança, com validade mínima de 03
(três) meses após envasado.
Garrafão vazio de polipropileno com capacidade de 20 litros, sem
tampa de pressão, novo, no formato redondo, para água e suas
condições deverão está de acordo com a Portaria n° 387 DNPM de
19.08.2008 (DO 23.09.2008).
Informações adicionais: No ato da entrega, o Garrafão vazio, deverá
estar limpo e sem avarias.

Agua Mineral, embalada garrafa com 500 ml, entregue em pacote
com 12 (doze) unidades.
Informações adicionais: Agua sem gás, potável e de primeira
Pacote
qualidade, acondicionada em embalagem não retornável, com
protetor na parte superior (tampa) e lacre de segurança.
Total

Unitário

Total

6,50

81.250,00

15,00

3.000,00

8,00

2.000,00

86.250,00

