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ATA DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO
ENVELOPE “PROPOSTA”
Pregão Presencial n° 04/2018

Processo n.º 04/2018

No décimo sexto dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 17:11
(dezessete horas e onze minutos) 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 Sidomar Aparecido de Moraes, José Márcio de Assis Pereira,
Valdiney Antônio Almeida da Rosa, o Pregoeiro Rogilson Aparecido Marques
Nogueira, e sua equipe de apoio composta pela Chefe de Licitações Daiane Dias
Correa da Costa. Dando inicio aos trabalhos, constatou-se a presença das
seguintes empresas: (01) Nova Holanda – Tratores, Implementos e Peças
Ltda. CNPJ: 11.069.897/0004-79. A CPL verificando a presença de 1 (uma)
empresa a participar do presente certame, decidiu-se em continuar o mesmo,
haja vista posicionamento favorável do TCE e TCU que diz que o
comparecimento de apenas um licitante não constitui qualquer tipo de óbice à
contratação (TCU: Acórdão 1316/2010 — Primeira Câmara, DOU de
19/03/2010). Assim dando continuidade ao processo licitatório evitando qualquer
nulidade foram recebidos os documentos preliminares, passando às mãos da
CPL para assinatura. Assim, o pregoeiro deu por regular o credenciamento da
empresa participante do certame. Desta forma passou-se a fase de apreciação
das propostas, sendo a seguintes: Nova Holanda – Tratores, Implementos e
Peças Ltda. CNPJ: 11.069.897/0004-79, Proposta R$ 98.800,00 (noventa e
oito mil e oitocentos reais). Deste modo, como participou apenas uma
empresa do certame foi feito negociação do valor com o Pregoeiro chegando ao
seguinte valor: R$ 93.990,00 (noventa e três mil novecentos e noventa reais)
o que fora aceito pela empresa participante, uma vez que os valores são os
praticados no mercado referente aos implementos licitados. Logo após
passou-se a fase de análise de documentação de habilitação da empresa
vencedora, cujo os especificados no edital, estando a empresa com a
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documentação de habilitação devidamente correta, tempestiva de acordo com o
edital. Ante ao resultado obtido pelo pregoeiro e a equipe de apoio declararam
como vencedoras do presente certame a empresa Nova Holanda – Tratores,
Implementos e Peças Ltda. CNPJ: 11.069.897/0004-79, adjudicando, pois o
objeto da licitação a empresa vencedora, uma vez que não fora manifestado
interesse recursal das outras empresas licitantes. 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 Daiane Dias Correa da Costa 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, pelas empresas participantes
do certame. Pregão presencial encerrado às 17:37 horas.

__________________________________
Rogilson Aparecido Marques Nogueira
Pregoeiro Oficial

________________________________
Daiane Dias Correa da Costa
Chefe do Setor Licitações

_________________________
José Márcio de Assis Pereira
Membro da CPL

_______________________________
Valdiney Antônio Almeida da Rosa
Membro da CPL
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_______________________
Sidomar Aparecido de Moraes
Presidente da CPL

___________________________________
Nova Holanda – Tratores, Implementos e Peças Ltda.
CNPJ: 11.069.897/0004-79
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