PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO - MG
18.188.268/0001-64

Processo: 0046/2017

Modalidade: Pregão presencial

Nº Modalidade: 21

Ata de Sessão Pública de Pregão - Presencial
Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de materiais para captação de água e tubos e acessórios para o serviço
de esgoto, para eventual e futura aquisição, com inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às novehoras e quinze minutos reuniram-sena
sede da PrefeituraMunicipal de Dom Viçoso - MG, o Pregoeiroe os senhores membros da Equipe de Apoio,
designados pela Portaria Nº 041/2017, para a Sessão Pública de julgamento deste Pregão. Aberta a sessão,
procedeu-seo exame do credenciamentodos interessados presentes, visandoà comprovaçãoda existência de
poderes para a formulaçãode propostas e a prática dos demais atos de atribuição das Licitantes, estando
credenciados os representantesdas seguintes empresas:
São Lucas Agropecuária Ltda - ME, CNPJ 04.257.158/0001-00, representanda por Ronaldo Sérgio Barbosa
Francisco Adriano Pinto 09496404685 - MEI, CNPJ 14.647.602/0001-40, representanda por Francisco Adriano Pinto
José Benedito do Nascimento, CNPJ 23.628.832/0001-52, representanda por José benedito do Nascimento
Em seguida, o Pregoeirorecebeu as declarações das Licitantes de que atendem plenamenteaos requisitos de
Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopesde nº 01 contendo a Proposta e o de nº 02 com os
Documentos de Habilitação. Ato contínuo, os Envelopescontendo as Propostas foram abertos e, com a colaboração
dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiroexaminou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de
fornecimentocom aqueles definidos no Edital. As propostas foram classificadas no mapa de Classificação de
Propostas, onde foram selecionadas as licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços
propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei Federal 10.520, de 17/07/02. Em seguida, o Pregoeiro
convidouindividualmenteos representantesdas propostas selecionadas a formularlances de forma seqüencial, a
partir do representanteda proposta de maior preço em ordem decrescente. As ofertas de lances ocorreramda forma
como descritas no Mapa de Apuração. Declaradaencerradaa etapa de lances, as ofertas foram classificadas em
ordem crescente de preços, conforme o caso, e inserido no Mapa de Apuração. Negociadaa diminuição do preço, o
pregoeiroconsiderou que os preços obtidos na propostadaprimeira classificada, por lote, são aceitáveis. Dando
prosseguimentoabriu-se o envelopenº 02 da(s) proponente(s)primeira(s)classificada(s), por lote, sendo os
documentos de habilitação analisados. Os documentos de habilitação foram examinados e as propostas dos
credenciados foram rubricadas pelo Pregoeiroe pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos
representantescredenciados, para verificaçãoe serem rubricados. À vista da habilitação, foi(ram)declarada(s)
vencedora(s):
Fornecedor: São Lucas Agropecuária Ltda - ME
Requisição: 0046/001
Lote Especificação
Tabela de preços - material para água

Unidade

Quantidade
Necessário
Valor total do lote Valor do desconto 11.00 %

Fornecedor: São Lucas Agropecuária Ltda - ME
Requisição: 0046/002
Lote Especificação
Material para esgoto.

Unidade

Quantidade
Necessário
Valor total do lote Valor do desconto 31.00 %

Após a declaração do resultado deste pregão, foi franqueada a palavra aos licitantes credenciados, ao Pregoeiro e
sua equipe de apoio para suas manifestações:
Após análise da proposta, o pregoeiroentrou em negociação de lances verbais.Ao final o senhor Pregoeirodeclarou
que neste momento decai do direito de apresentarrecurso.
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Foi informado aos presentes que o resultado será encaminhado à autoridade superior, para adjudicação e
homologação. Fazem-se integrantes da presente ata os mapas de Classificação e Apuração de Propostas como se
aqui estivessem transcritos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata vai assinada pelo
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das Licitantes.

Pregoeiro
Equipe de apoio:

Representantes credenciados:
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