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Tipo ATA ABERTURA DE ENVELOPE

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se o Pregoeiro deste Órgão e Equipe de 
Apoio, designados pelo Decreto nº 003/2019, de 07 de Janeiro de 2019, regido de acordo com a Lei nº 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e pelo Decreto Municipal 
nº 115/2014 para, no endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, nos termo da convocação de aviso de 
licitação, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 000053/2019 , 
referente ao Processo nº 011098/2019, objetivando a  AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS,. Fica registrado o 
recebimento dos documentos da empresa GRÁFICA TRIANGULO LTDA EPP, que após conferencia de sua 
documentação de habilitação verificou se que a mesma encontra se habilitada. Já as empresas GRAFICA 
VITÓRIA LTDA ME e GRÁFICA ROCHA LTDA. ME protocolaram seus documentos de habilitação fora do prazo 
exigido em edital, estando inabilitadas. Desta forma convocamos as empresas subsequentes sendo: a empresa
GRÁFICA TRIANGULO LTDA EPP para o item/lote 05; DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA 
EPP, para o item/lote 01 e 04 e GRAFICA AQUARIUS LTDA. Para o item/lote 06. Atendendo assim a exigência 
editalícia quanto a apresentação de documentação de habilitação de acordo com o prazo previsto nos itens 
12.3 e 12.4 do edital. Sendo que apenas as duas últimas empresas mencionadas deverão apresentar todas as 
documentações de habilitação visto que a empresa GRÁFICA TRIANGULO LTDA EPP já encontra se habilitada, 
devendo esta apresentar apenas a proposta de preços atualizada do referido item.  Ademais, solicitamos 
desconto nos novos itens arrematados pela empresa convocada, objetivando maior economicidade a esta 
Administração, considerando o Princípio da Economia. Sugerimos que a empresa ao encaminhar sua 
documentação de habilitação, que as folhas estejam enumeradas e assinadas, evitando inclusive possíveis 
questionamentos. Frisamos que o edital prevê punição para as empresas que, convocadas, não apresentarem 
documentos, conforme item 12.3.1, sendo de responsabilidade dos ordenadores de despesas os 
procedimentos pertinentes ao processo de penalização de acordo com a Instrução Normativa SCL Nº 08/2017, 
aprovada pelo Decreto nº 078/2017. Por fim, solicitamos que seja sempre acompanhada as possíveis 
mensagens que serão enviadas a todos pelo chat, sendo de responsabilidade dos licitantes o acompanhamento 
do procedimento licitatório. Nada mais havendo a tratar encerra-se a sessão pública.
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