ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018
ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA DA PROPOSTA, HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PARA NEGOCIAÇÃO DO PREÇO
Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, as nove horas, na sala de reuniões
do Núcleo de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Aquidauana – Estado de Mato Grosso
do Sul, reuniu-se o Pregoeiro e equipe de apoio, instituída pelo Decreto Municipal nº 03/2018,
para a continuidade dos trabalhos do presente certame que tem como objeto o Registro de preços
para Contratação de empresas para confecção de adesivos, placas de identificação interna,
banners, impressão em lona, painel de metalon, destinadas para as atividades administrativas
dos órgãos do município, incluindo todos os insumos e despesas necessárias para a execução do
objeto. Ao iniciarmos os trabalhos o pregoeiro e equipe de apoio verifica que a licitante Marina
Rodrigues Nogueira - ME inscrita no CNPJ sob o nº 04.045.592/0001-19 apresentou no dia
19/06/2018 (dentro do prazo) a documentação a seguir:
Credenciamento: Cópia CNH do Sr. Nilson Sebastião da Silva, Procuração datada de 10/05/2018,
Certidão simplificada da JUCEMS (Micro Empresa) e Declaração de habilitação.
Proposta de preço: R$ 195.250,00
Habilitação: Cópia RG e CPF da Sra Marina Rodrigues Nogueira, Requerimento de empresario,
CNPJ, Ficha de inscrição municipal, Certidão Negativa de tributos federais, Certidão negativa
estadual, Certidão negative municipal, Certidão de regularidade de FGTS, Certidão negativa de
debitos trabalhistas, Certidão de falência e concordata, Atestado de capacidade técnica,
Declaração de fatos supervenientes impeditivos e Declaração nos termos do inciso XXXIII do
artigo 7º da CF, estando todos os documentos em conformidade, ficando o licitante convocado a
comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis para negociação da proposta.
Nada mais havendo a relatar foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, que após lida e
achada conforme segue assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.
Aquidauana/MS, 20 de junho de 2018
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