
 

 

  

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017. 
 

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PARA FUTURAS E EVENTUAIS 

AQUISIÇÕES DE ÓCULOS GRAU PARA O MUNICÍPIO DE 

NARANDIBA 

 
PREÂMBULO 

 

No dia 03 de maio de 2017, às 14:00 horas, reuniram-se na Sala do 

Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Narandiba, do prédio sito 

a Av. Marechal Rondon, nº 491, bairro Centro, o Pregoeiro, Senhor  

MAURICIO BEZERRA DE SOUZA, nomeado através da Portaria n.º 

080/2017, de 25/01/2017 e a Equipe de Apoio, Senhoras EDVANIA 

DOS SANTOS OLIVEIRA SOUZA , SILVANA APARECIDA DOS SANTOS e 

DIRCE FERREIRA DOS SANTOS, designados através da Portaria n.º 

186/2017, de 17/04/2017, cujas cópias fazem parte dos autos do 

Processo Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2017, 

para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 

 

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos apresentados 

pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de 

poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de 

atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:  

 

CREDENCIAMENTO 

  

EMPRESA CREDENCIADA 

    

OPTICA  E RELOJOARIA SUISSA LTDA ME – CNPJ 53.433.140/0001-

10 



 

 

  

ELDER ROBERTO VIEIRA – CPF 017.671.938-58 

 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento e 

comunicou que autorizou as empresas entregarem suas proposta e 

documentos via correio, mas que os preços ofertados por essa ficam 

condicionado a critério do pregoeiro ratificar este. 

 

Em seguida recebeu a Declaração do Licitante de que atende 

plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os 

dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, 

respectivamente. 

 

REGISTRO DO PREGÃO 

 

Ato contínuo, foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com a 

colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a 

compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de 

execução, com aqueles definidos no Edital.  

 

 

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente o autor da proposta 

selecionada a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da 

proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor.  

---------------------EVENTOS DO PREGÃO------------------- 

HABILITAÇÃO 

 

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e 

analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento 

dos requisitos estabelecidos no Edital. 

Empresas Habilitadas:   



 

 

  

 

1. OPTICA E RELOJOARIA SUISSA LTDA ME  

 

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos 

credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da 

Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e 

rubrica.    

 

RESULTADO 

 

À vista da habilitação, foram declarados vencedores dos respectivos 

itens os licitantes especificados abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ÓCULOS QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

1 

Armação de metal com lentes acrílicas 
para perto policarbonato antirreflexo 
com a variação de graus no esférico - 

4.00 a + 6.00 graus e no astigmático 
até + 6.00 graus com rebaixamento de 

bordas devido a espessura. Lentes com 
tratamento antirreflexo de qualidade e 
longa duração, acondicionada em 

estojo de plástico injetado com flanela e 
cordão de nylon. 

100 Óculos R$ 230,00 

2 

Armação de metal com lentes acrílicas 
para longe com tratamento antirreflexo 

de qualidade e longa duração e com 
tratamento para escurecer e clarear no 
sol na forma mais rápida do mercado 

tanto no seu escurecimento quanto o 
clareamento, com a variação de graus 
no esférico de -4.00 graus a + 6.00 

graus e no astigmatismo até - 6.00 
graus com rebaixamento de bordas 

para reduzir a espessura 
acondicionado em estojo de plástico 
injetado de plástico com flanelas e o 

cordão de óculos de nylon. 

50 Óculos R$ 260,00 



 

 

  

3 

Armação de metal com lentes para 

longe e perto multifocal com a 
amplitude total (360º) das lentes não 
existindo nenhum campo de 

aberrações em suas extremidades, 
sendo os graus no esférico de -04.00 a 

+ 6.00 e no astigmatismo até - 5.00 
graus sendo uma adição de perto até 
4.00 graus. Lentes não poderão ter  

divisória dos antigos bifocais. 

30 Óculos R$ 465,00 

4 

Armação de metal com lentes para 

longe e perto multifocal com amplitude 
total (360º) das lentes não existindo 

nenhum campo de aberrações em suas 
extremidades sendo os graus no 
esférico de 4.00 a + 6.00 graus e no 

astigmatismo até 5.00 graus tendo 
uma adição para perto até + 5.00 

graus. Lentes não poderão ter as 
divisórias dos antigos bifocais. Tendo 
tratamento para clarear ao sol na 

forma mais rápida do mercado. 

20 Óculos R$ 850,00 

 

 ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, a ata vai assinada 

pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio, representantes da 

lavratura da Ata. 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 
 

Sem ocorrências. 
 
P 
______________________________                                

_________________________________________ 

MAURICIO BEZERRA DE SOUZA                            EDVANIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA SOUZA 

    PREGOEIRO MUNICIPAL                                                      EQUIPE DE APOIO 

 

 

 

_____________________________________                              

_____________________________________ 

DIRCE FERREIRA DOS SANTOS                                 SILVANA APARECIDA DOS 

SANTOS 

       EQUIPE DE APOIO                                                                EQUIPE DE APOIO 

 

 

 



 

 

  

__________________________________________ 

OPTICA E ROLOJOARIA SUISSA LTDA 
ELDER ROBERTO VIEIRA 

CPF: 017.671.938-58 
 

 


