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ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS

APRESENTADAS NA LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAl Nº 022/2019

Aos dezenove dias do mês de setembro de 2019, às 08h30m, na sala de licitações, a Pregoeira e a

Equipe de Apoio designados pela Portaria n Q 12.866 de 01 de fevereiro de 2019 se reuniram com a

finalidade de realizar a sessão de lances deste Pregão Presencial, recebendo propostas e lances, bem como,

analisando e julgando as propostas das empresas participantes e a documentação do licitante detentor da

melhor oferta.

Objeto Resumido: Aquisição de 01 (um) veículo, tipo caminhão toco 4x2 chassis com cabina e 01 (uma)

caçamba basculante de 6m3, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência

do edital.

Aberta a sessão, procederam-se ao exame dos documentos apresentados pelos interessados

presentes, visando a comprovação de existência de poderes para formulação de propostas e prática para os

demais atos pertinentes ao certame.

o referido credenciamento foi realizado na seguinte ordem, com a entrega do envelope proposta e

documentos:

Empresa CNPJ Representante

Rodonaves Caminhões Comércio e Serviços Ltda. 10.337.197/0002-93 Daniel Lourenço Araújo

Mercalf Diesel Ltda. 04.807.924/0001-55 Micaeli Lopes de Souza

Em seguida, a pregoeira passou todos os documentos de credenciamento aos presentes para vista,

dos quais todos estiveram de acordo.

Na sequência, a pregoeira abriu os envelopes de nº 01 (Propostas) e 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, conforme mapeamento abaixo: .j
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~ LOTENº 01 - Propostas Apresentadas:

Proposta Escrita (R$): 215.000,00 DEmpresa: Rodonaves Caminhões Comércio e Serviços ltda.
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Lances (R$): 213.000,00/211.000,00/209.000,00/ 207.000,00 / 205.000,00/203.000,00/ 201.000,00/

199.000,00/197.000,00/195.000,00/ 194.000,00.

Empresa: Mercalf Dieselltda.

Proposta Escrita (R$): 279.000,00

Lances (R$): 214.000,00/212.000,00/210.000,00/ 208.000,00/ 206.000,00 / 204.000,00/ 202.000,00 /

200.000,00/198.000,00/196.000,00/194.500,00/ declinou.

Todos os documentos estavam de acordo com o solicitado no referido Edital, em razão disso, a

pregoeira declarou vencedora do lote nº 01 a empresa Rodonaves Caminhões Comércio e Serviços ltda.,

no valor total de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais).

Quanto ao lote nº 02, não foram apresentadas propostas, sendo assim, a Pregoeira declarou este

lote DESERTO.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, que vai assinada por todos os participantes da

sessão e por mim, Elizabeth C. Bombonato Colombari, que digitei a ata.
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