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ATA DE qREGAO PRESENC/,AL N' OO9/2O79

Aos 71 (onze) cllas do mês rJe junho de 2019, às OBh e 40 min, na sala de licitações,
atraves de seu Pregoeiro auxiliado pelos mernbros da Equipe de Apoio, reuníram-se com a
finatidade de realizar a sessâo de /ances deste Pre§ao Presencial, recebendo propostas e

lances, bem comct, analisando e jul§ando as propostas das empresas pafticipantes e a
documentação do licitante cíetentor da melhor oferta.

Objeto: Locação de carninhôes basculante para atencier necessidades desta Prefeitura

Aberta a sessão, procedeu-se ao exatne cJos documentos oferecidos pelos interessados
presentes, visando a comprovação de exlstência de poderes para formulação de propostas
e prática para os demais atos pertinentes ao certame. Após análise da documentação foi
detectado que as empresas presentes atenderam todos os requisitos do edital, e assim
estão credenciadas para as fases seguintes do certame. O referido credenciamento foi
realizado na se§uinte ordent.

Nome e

Em seguida forant rr:ç:ebidos os Envelopes contendo as Propostas de Precos e a
Documentaçào de habititação das empresas presentes. O Pre§oeiro esclareceu que o
procedimento seria realizado levando-se em consideração o menor preÇo §lobal, bern como
os preceltos da Lei Complementar n" L23/20O6 e suas alterações, no que concerne aos
benefícios concediclos a microempresas e empresas de pequeno porte. Procedetl-se a
abertura dos enve/opes c/e propostas de preços das empresas credenciadas, e, com a
colaboração dos membros da Equípe de Apoio. o Pre§oeiro examinou a compatibilidade do
objeto, prazos e condíÇões de fornecimenta, verificando-se que as propostas atenderam as
condiçôes exi§idas com a Edital, então fez-se a leitura dos preços ofertados obtendo assim,
a se§uinte c/assificação provisoria:
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A N P DA SILVA SOBRIIVHO 594.700,O4
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Após análise das propostas. foi detectados que todas atenderam aos requisltos do edital.
assim as mesmas foram declaradas c/a.ssificadas- Em ato contínuo o Pre§oeiro lert a
c/assifícação provisorio, ntomentq s7n que cleclarou aberta a fase de lances, onde será
convocado inicialmente o se§,un,Jo colocado para manifestar /ances verbais, sendo
convocados os dernais na ordern decrescente, de forma (lue o lance se§uinte deverá
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superar o lance anterior. O Pre§oeiro definiu que o valor mínimo de cada lance será de R$
7.0O0,O0 (um mil reaís) a partir do'se§undo lance e o tempo máximo será de 2 (doÍs)
minutos.

/GOR NUNES P LEIIE EIRELI

Apos a fase de lances, e tendo a empresa A N P DA SILVA SOBRINHO declarada vencedora
do certame, o Pre§oeiro questionou aos presentes quando esta fase, não tendo nenhuma
posição contrária a condução, assim foi aberto o enve/ope contendo a documentação de
habilitação da referida empresa, mamento em que o Pre§oeiro solicitou que todos
rubricassem ao tempo que analisassem a documentação quanto ao atendimento do edítal.
Ato contínuo o Pre§oeiro indagou aos presentes quanto a documentação da empresa
§anhadora, não houve nenhuma manifestaçao sobre a habilitação da licitante, então a
referida empresa foideclarada ganhadora. Assim foi aberto o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas para apresentaçao da proposta realinhada.

O Pregoeiro declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei a presente Ata,
que lida e aprovada será assinada pelo Pre§oeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e
pelos representantes das empresas presentes ao final relacionadas. Beneditinos-Pl, 1-L clo
junho de 201-9 às O9:22h.
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