PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
CNPJ: 20.716.627/0001-50
_________________________________________________________________

ATA DE REUNIÃO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 087/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2022
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2022, às 08h (oito horas) reuniuse na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG, o
Pregoeiro Sr Edilson Braz de Sousa, e a Equipe de Apoio formada por Eliane
Oliveira Porto e Maria Aline Vieira de Souza, para dar prosseguimento ao
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 087/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2022,
cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada
de plantas em geral para ornamentação de ruas, praças e jardins na
manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG.
Compareceram ao certame as empresas VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS-ME,
CNPJ 20.013.192-0001/88, representada pelo Sr. Vinicius de Freitas Moreira,
portador do CPF 088.808.276-26, VERDE GRAMAS COMERCIO LTDA-ME, CNPJ
18.124.228/0001-59, representada pelo Srtª Josiane Gonçalves de Aguiar,
portadora do CPF 000.061.961-28, devidamente credenciados.
Foram recebidos os envelopes DOCUMENTOS e PROPOSTAS devidamente
lacrados, os quais foram rubricados pelos presentes.
As Licitantes comprovaram se tratar MICROEMPRESAS, requerendo
benefícios da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações.

os

Abertos os envelopes PROPOSTAS, o seu conteúdo foi conferido e as propostas
rubricada pelos presentes, sendo apresentadas com os seguintes valores totais:
1-VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS-ME, apresentou proposta no valor total de
R$1.874.556,00 (um milhão oitocentos e setenta e quatro mil quinhentos e
cinquenta e seis reais);
2-VERDE GRAMAS COMERCIO LTDA-ME, apresentou proposta no valor total de
R$1.825.563,00 (um milhão oitocentos e vinte e cinco mil quinhentos e sessenta
e três reais);
Após a fase de lances, foram declaradas vencedoras do certame, as empresas:
1-VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS-ME, apresentou proposta no valor total de
R$766.580,00(setecentos e sessenta e seis mil quinhentos e oitenta reais);
2-VERDE GRAMAS COMERCIO LTDA-ME, apresentou proposta no valor total de
R$937.240,00(novecentos e trinta e sete mil duzentos e quarenta reais);
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Os valores unitários, totais e as marcas dos produtos encontram-se lançados no
MAPA DE APURAÇÃO anexo que é parte integrante desta ata independente
de transcrição.
Abertos os envelopes DOCUMENTOS das vencedoras, o seu conteúdo foi
conferido e autenticadas as cópias xerox mediante os originais apresentados
pelo Representante Legal da Licitante.
Os documentos emitidos pela internet foram conferidos mediante pesquisa nos
sites oficiais, atestando sua regularidade.
Constatou-se que as Licitantes cumpriram todas as exigências quanto à
documentação sendo declaradas HABILITADAS e os itens ADJUDICADOS a
favor das respectivas vencedoras.
Os Representantes Legais das Licitantes renunciaram expressamente ao direito
de recurso e ao prazo respectivo.
Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada esta ata, que após lida e aceita,
segue assinada pelos presentes.
Grão Mogol/MG, 29 de junho de 2022.
Edilson Braz de Sousa
Pregoeiro

Maria Aline Vieira de Souza
Equipe de Apoio

Eliane Oliveira Porto
Equipe de Apoio
Vinicius de Freitas Moreira.
p/ Vinicius F. Moreira - Plantas-ME.
Josiane Gonçalves de Aguiar.
p/ Verde Gramas Comercio Ltda-ME.

