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ATA DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO
ENVELOPE “PROPOSTA”
Pregão Presencial n° 63/2017

-

Processo n.º 46/2017

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 10 (dez) horas na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Consolação, situada a Rua Ananias Cândido de Almeida,
44- Centro, na cidade de Consolação, estado de Minas Gerias, reuniu-se a comissão
Julgadora desta licitação (modalidade pregão presencial), a fim de analisar, apreciar e julgar
as propostas das empresas que estão participando do certame. Estando presentes os
membros José Márcio de Assis Pereira, Lázaro Fernando Nogueira da Mota, o Pregoeiro
Rogilson Aparecido Marques Nogueira. Dando inicio aos trabalhos, constatou-se que as
seguintes empresas participantes quais sejam: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA,
CNPJ: 41.937.665/0001-03, representada por seu Procurador Sr. Sebastião Marcos
Carvalho. A CPL verificando a presença de 1 (uma) empresa a participar do presente
certame, decidiu-se em continuar o mesmo, até mesmo porque existe entendimento do
TCE/MG e TCU da possibilidade de apenas uma empresa participar do certame, até mesmo
porque devidamente publicado na impresa e ainda no site oficial do Município. Assim dando
continuidade ao processo licitatório evitando qualquer nulidade foram recebidos os
documentos preliminares, passando às mãos da CPL para assinatura. Após o pregoeiro deu
por regular o credenciamento da empresa licitante. Desta forma passou-se a fase de
apreciação das propostas, sendo apurado o seguinte: Valor Global da Proposta da empresa
AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, CNPJ: 41.937.665/0001-03: R$ 8,00 m² (oito reais o
metro quadrado), Valor Global da Proposta da empresa: R$ 50.400,00. Assim como
compareceu apenas uma empresa ao certame e diante das cotações apresentadas e
colhidas no presente processo o pregoeiro propôs como negociação o valor de R$ 6,00 m²
(seis reais o metro quadrado), sendo o Valor Global negociado de R$ 37.800,00 (trinta e sete
mil e oitocentos reais) com frete incluso, ou seja, entrega no Município de Consolação (MG),
sendo que foi aceito pela empresa licitante o valor proposto, sendo que foi constatado pelo
pregoeiro e pela equipe de apoio que os preços apresentados estavam de acordo com o
praticado do mercado e ainda coerentes com o termo de referência apresentado e cotações
realizadas. Logo após passou-se a fase de análise de documentação de habilitação da
empresa, cujo os especificados no edital, estando a empresa com a documentação de
habilitação correta, tempestiva de acordo com o edital. Ante ao resultado obtido pelo
pregoeiro e a equipe de apoio declararam como vencedora do presente certame a empresa
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AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, CNPJ: 41.937.665/0001-03, adjudicando, pois o
objeto da licitação a empresa vencedora. Antes de encerrar a presente seção o presidente
da CPL determinou a cópia desta ata fosse publicada no mural de Publicações Oficiais da
Prefeitura, em atendimento ao principio da publicidade. Nada mais havendo a se tratar, deu
por encerrada a seção que foi por mim Rogilson Aparecido Marques Nogueira lavrada a
presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada na forma da legislação vigente pelo
Pregoeiro Oficial, pelos membros da Licitação, pela equipe de apoio, pela empresa
participante do certamente e pela empresa vencedora. Pregão presencial encerrado às
10h:47min.

__________________________________
Rogilson Aparecido Marques Nogueira
Pregoeiro Oficial

________________________
José Márcio de Assis Pereira
Presidente da CPL

_______________________________
Valdiney Antônio Almeida da Rosa
Membro da CPL

_______________________________
Daiane Dias Correa da Costa
Chefe de Licitações

________________________________
AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA
CNPJ: 41.937.665/0001-03
Empresa Licitante
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