ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO º 053/2016 - PROCESSO º 140/2016
Às 08h30min horas do dia 16 de junho de 2016, nas dependências do Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 001/2016, de 04 de janeiro de 2016,
sendo pregoeiro MISAEL ANTONIO KÖENE e membro da Equipe de Apoio ISABEL CRISTINA SOUZA, para
procederem ao credenciamento, recebimento dos envelopes, abertura das propostas, julgamento e classificação das
mesmas, que ocorreu na presença do representante, cujo objeto trata da aquisição de PEÇAS E SERVIÇO DE
MA UTE ÇÃO DE TRATOR, conforme especificações discriminadas no edital.
Foi devidamente credenciada para o certame a empresa EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
LTDA, CNPJ: 77.310.589/0011-20, neste ato representada por ELOYR WALDMANN.
Dando prosseguimento, o pregoeiro abriu a proposta da empresa interessada em executar o serviço objeto
desta licitação.
Registrou-se o preço indicado na Proposta sendo valor total do lote R$ 14.712,26 (Quatorze mil setecentos
e doze reais e vinte e seis centavos).
Foi efetuada a verificação e compatibilidade da proposta com o descrito no edital e em seguida a mesma foi
inserida no sistema gerencial.
Foram emitidos Classificação e Mapa Comparativo de Preços, ambos devidamente rubricados pelos
presentes.
O pregoeiro declarou aberta a fase de negociação de posse do orçamento apresentado pelo próprio
proponente ao valor de R$ 14.043,44 que foi considerado por ambas as partes e tomado como base para a execução do
serviço objeto deste processo. O Pregoeiro alertou sobre a responsabilidade da proponente quanto à exequibilidade da
proposta e execução dos serviços conforme as exigências mínimas estabelecidas no Termo de referência do Edital,
com a devida instalação e teste final e consequentemente a garantia legal dos serviços e peças.
O valor total estimado para este processo foi de R$ 14.712,26 (Quatorze mil, setecentos e doze reais e
vinte e seis centavos) e encerrou em R$ 14.043,44 (Quatorze mil e quarenta e três reais e quarenta e quatro
centavos).
O Pregoeiro declarou aberta a fase de recursos onde não houve manifestação, sendo assim, adjudica o objeto
deste Pregão conforme acima descrito.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que vai assinada pelo
pregoeiro, equipe de apoio e representante.
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