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ATADESESSÃO PÚBLICA

Pregão N':069/2018
Processo: 6382/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA

PREÂMBULO

No dia 4 de Junho de 2018. às 14:00. reuniram-se na sala de licitações, situada a Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - JaguaHüna/SP, a
Pregoeira ALINE FERNANDAARRUDA LEITE e a Equipe de Apoio RENATO RIBEIRO GOIVINHO. designados pela Portaria n' 1 .51 3 de 20 de
dezembro de 201 7 constantes dos autos do Processo n' 6382-0/201 8, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe
Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de
poderes para formulação de propostas e prática dos demais ates de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade

CREDENCIAMENTO

Empresa e Representantes

PROCAMPO DE CAMPINAS LIDA.. representado porALESSANDROI DE PAULA LOPES

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento

Em seguida recebeu a Declaração do Licitante de que atende plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois
envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, respectivamente

REGISTRODOPREGAO

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou
a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital
Em seguida a Pregoeira convidou Individualmente os autores das propostas selecíonadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do
autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma

OFERTAS INICIAIS (ABERTURA DOS ENVELOPES

Item Proponente l Representante l VI.Unit. Situação

1 1 PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA l ALESSANDROI DE PAULA LOPES l R$25.790,00 1 Participante

CLASSIFICAÇÃO/NEGOCIAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor. na seguinte conformidade

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira considerou que o preço classificado em primeiro lugar. acima especificados
ACEITÁVEIL por ser compatível com o$ preços médios praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação

é

Empresa ] MçQorValor l Valor Negociado l Situação
PROCA$4f?Q PE ÇAb41?jjy8S UDA l R$25.790,00000 l R$24.900,00000 l Vencedorl

HABILlmÇAO

Aberto o 2' Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e, analisados os documentos de habilitação, foi veHãcado o atendimento
dos requisitos estabelecidos no Edital

Participante
PROCAMPODECAMPINASLIDA

Habilitação
04/06/2018

Os documentos de Habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pela Pregoeiro e pelos
Apoio e colocados à disposição dos Llcitantes para exame e rubrica
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RESULTADO

À vista da habilitação. foi declarado

Para o item l-TRATOR. a empresa PROCAMPO DE CAMPINAS LIDA com o valor R$ 24.900,00 foi a vencedora

ADJUDICAÇÃO

A pregoeira adjudicou o objeto deste Pregão aos licitantes vencedores, conforme acima especificado

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar. foi encerrada a sessão, cuja Ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes
dos Licitantes relacionados

ASSINAM

4
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NANDAARRUDALEITE

.epresentante

n\,-
PROCAMPO DE CAMPINAS UDA
ALESSANDROI DE PAULA LOPES


