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ATA DA sEssÃo DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.08.25.l-PP 

Aos 12 (dose) dias do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 14h00min, na Prefeitura 
Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco N° 5100, Centro, reuniu-se a Comissão de 
Pregão nomeada pela Portaria N° 580/2017 de 06 de Abril de 2017, composta pelos servidores Rosilândia 
Ribeiro da Silva - Pregoeira, Magno Rodiery Rodrigues Lima, Maria Clezivânia de Lima Cavalcante e 
Francisca Jorangela Barbosa Almeida - membros da equipe de apoio, com a finalidade de dar inicio aos 
procedimentos de recebimento, abertura e julgamento dos envelopes concernente às propostas de preços e 
recebimento dos envelopes dos documentos de habilitação da licitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N° 2017.08.25.1-PP cujo objeto é Aquisição de placar eletrônico, de interesse da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, conforme especificações contidas no Termo de Referência. As 14h00min a 
Pregoeira deu inicio a sessão. Em seguida fez o credenciamento do representante e recebeu os envelopes N.° 
01 (PROPOSTA DE PREÇOS) e N.° 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). Compareceu a esta 
sessão 01 (um) proponente, sendo ele: 

PRÕPONENTE 
DEPÓSITO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO MARIA MATOS LIDA - 
ME 

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO 
MATOS 369.173.033-72 

A Pregoeira acompanhada da Equipe de Apoio analisou os Documentos de Credenciamento do N 
representante presente e as condições de participação da Proponente e colocou a disposição para rubrica e 
análise do licitante presente.Logo após comunicou que o proponente e seu representante relacionado a seguir 
está credenciado de acordo com os documentos de credenciamento e condições de participação em anexo, 
conforme item 2 do edital. 

PROPONENTE REPRESENTANTE CPF 

  

DEPÓSITO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO MARIA MATOS LTDA - 
ME 

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO 
MATOS 369.173.033-72 

A Pregoeira procedeu à abertura do envelope N.° 01 (PROPOSTA DE PREÇOS). A Comissão analisou a ,roposta juntamente com o licitante presente. Em seguida a Pregoeira comunicou o resultado da análise das 
ropostas de preços, afirmando que a empresa DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARIA 

MATOS LTDA - ME está Classificada para fase de lances. Logo após, passou para fase de lances verbais do 
proponente classificado, sendo composta a planilha de lances verbais da seguinte forma: 

PROPONENTE VALOR 
INICIAL EM 

10 

LANCE 
20  VALOR 

FINAL EM LANCE 
DEPÕSJTO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO MARIA MATOS 
LTDA - ME 16.250,00 14.900,00 

SEM 
LANCE 

R$ 
14.900,00 

Ressaltando que a empresa apresentou valor acima do orçado pela administração, onde foi solicitado uma 
melhor oferta tendo em vista que o preços não poderão ultrapassar os valores de Orçamento conforme citado 
em Edital item 7.6.20. Não senio adjudicadas propostas com preços unitários e/ou global superiores aos valores 
estimados para a contratação, constantes da plan ilha dos autos do processo. O representante diante do 
questionarnento ofertou uma melhor proposta, conforme valor acima citado, alegando que era o máximo que 
poderia baixar. 
Portanto de acordo com a planilha de lances verbais esta classificada a seguinte Proponente com o seguinte 
valor: 

Resumo com Valor Final 

  

Vencedora 
	

Vali inaJ 
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DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
MARIA MATOS LTDA - ME 

Valor do Lote -  RI 14.900,00 (quatorze mil e 
novecentos reais)  

  

Em seguida a Pregoeira acompanhada da Equipe de Apoio abriu o envelope N°2, contendo o Documento de 
Habilitação da proponente vencedora e colocou a disposição para rubricas do licitante presente. 
Prosseguindo, a Pregoeira apresentou o seguinte resultado: Está HABILITADA a empresa DEPÓSITO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARIA MATOS LTDA - ME, tendo em vista que a mesma cumpriu 
as normas editalicias e as normas da Lei Federal N° 8.666/93 e N° 10.520/02. Portanto, a Sra. Pregoeira 
declarou vencedora do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.08.25.1— PP a empresa: DEPÓSITO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARIA MATOS LTDA - ME, com o Valor do lote de RI 14.900,00 
(quatorze mil e novecentos reais). Logo após a Pregoeira perguntou ao licitante participante se existia por 
parte do mesmo, alguma intenção de entrar com recurso contra a decisão da Comissão, para que fosse 
registrada em ata a síntese das suas razões, conforme faz constar no item 8.1 do Edital. O representante 
presente NÃO manifestou intenção, concordando com os procedimentos do certame. Portanto, nada mais 
havendo a tratar nem a declarar, a Pregoeira deu por encerrada a sessão às 16h:OOnain, do que para constar 
foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da equipe de apoio e pelo licitante 
presente. 

Função Nome .r t 	Assinatura 
Pregoeira: Rosilândia Ribeiro da Silva 	tJ44Ç  
Membro: Magno Rodiery Rodrigues Lima 

Membro: Maria Clezivania de Lima Cavalcante jpjLij 	•. 	ID. C. 	,, . 
Membro: Francisca Jorangela Barbosa Almeida 
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PROPONENTE REPRESENTANTE CPF ASSINATURA 
DEPÓSITO DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO MARIA 

ANTÔNIO CARLOS 
MONTEIRO MATOS 369.173.033-72 

MATOS LTDA - ME 


