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Pre e tura do Município dQJaguariúna

ATA DE SESSÃO PUBLICA

Pregão N': 084/2018
Processo: 8505/2018
Objeto: Aquisição de 01(um) veículo tipo utilitário SUV - Convénio FUNDOCAMP

PREÂMBULO

No dia 21 de Junho de 2018. às 15:00 horas. reuniram-se na sala de licitações, situada a Rua Alfredo Bueno. 1235 Centro - Jaguariúna/SP.
a Pregoeira ESTHER L-ANA VIEIRA e a Equipe de Apoio RICARDO MOREIRA BARBOSA, designados pela Portaria n' 1.513 de 20 de

dezembro de 201 7 constantes dos autos do Processo n' 8505/2018. para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe

Aberta a sessão, a Pregoeira pede para constar que estiveram presentes os representantes da Secretaria de Segurança Pública, GM Josafar

S. Gonçalves Pomponet. CPF. 268.301 .468-60, e GM Paulo C. Altheman. CPF. 195.612.728-05, os quais farão a análise das especificações
técnicas do objeto cotado

Após, 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 fitos de atribuição do Licítante. na seguinte conformidade

CREDENCIAMENTO

Empresa e Representante

NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LIDA., representada por RENATO GERALDO PEREIRA DE SOUZA

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento

Em seguida recebeu a Declaração da 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

REGISTRO DOPREGAO

Ato contínuo foi aberto o Envelope contendo a Proposta 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. tendo desclassificado as

propostas desconformes e selecionado entre os Autores das demais. os Lícitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços
propostos. nos termos dos incisos Vlll e IX do artigo 4' da Lei Federal n'. 1 0.520. de 1 7/07/2002

Em seguida a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencíal. a partir do
autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma

CLASSIFICAÇÃO

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 os preços classificados em primeiro lugar, aci
são ACEITÁVEIS por serem compatíveis com os preços médios praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de

a especificadosl
:ítaçã
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Item Proponente Representante l VI.Unít.l Situacãn
l NFPONICA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA RENATOGERALDopEREiRADEsouzA R$168 500 nn Partininnntn

N'Item Rodada Lance Valor Participante l Situação

  l   R$168.500,00000 NtPONICA COMERCIO DE VEíCULos LTDA Vencedor

Item: l Encerrado    
Classificacão Participante Valor Neaociacão

l Q NIPONICA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. (Vencedor) R$168.500.00 R$165.000.00
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HABILITAÇÃO

fre t
eei ura do Município de Jaauariúna

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

Participante
NIPONICA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.

HABILITAÇÃO

Habilitação
21/06/2018

RESULTADO

A vista da habilitação, foi declarado

Para o item l-VEICULO AUTOMOTOR, a empresa NIPONICA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. com o valor R$ 165.000.00 foi a
vencedora.

RESULTADO POR EMPRESA

A vista da habilitação. foi declarado

A empresa NIPÓNICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. foi a vencedora dos seguintes itens: 1 . VEICULO AUTOMOTOR

Ato contínuo. ante a ausência de outras proponentes e. consequentemente
objeto deste Pregão à licitante vencedora. conforme acima especificado.

intenção de interposição de recursos. a pregoeira adjudicou o

ENCERRAMENTO

representantes dos Licüantes relacionados.da a sessão. cuja Ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e

ASSINAM

Equipe de Apc
'BA@OSA

?

C
POMPONET

Pública

Pública

Representantes

RENA70 GERALDO PFREIF@ DE

r
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