ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO Nº 089/2017 - PROCESSO Nº 296/2017

Às 08h30min horas do dia 31 de outubro de 2017, nas dependências do Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 002/2017, de 02 de janeiro
de 2017, sendo pregoeiro MISAEL ANTONIO KÖENE e membro da Equipe de Apoio ISABEL CRISTINA SOUZA,
para proceder ao credenciamento, recebimento de envelopes, abertura de proposta, julgamento e classificação, que
ocorreu na presença do representante, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, conforme
condições discriminadas em edital.
Foi credenciada a empresa PRE-MOLDADOS KROLPOSTES LTDA - EPP, CNPJ: 01.752.319/0001-36,
legal e devidamente representada pelo Sr. FLAVIO KROL.
Dando prosseguimento, o pregoeiro abriu a proposta da única empresa interessada em fornecer o item objeto
desta licitação e registrou o preço indicado na Proposta, sendo valor de cota global como segue abaixo:
EMPRESA:
PRE-MOLDADOS KROLPOSTES LTDA - EPP

VALOR TOTAL
1.740,00

Foi efetuada a verificação e compatibilidade da proposta com o descrito no edital e em seguida a mesma foi
inserida no sistema gerencial de onde foram emitidos Classificação e Mapa Comparativo de Preços, ambos
devidamente rubricados pelos presentes.
O Pregoeiro propôs negociação do valor apresentado na proposta inicial, comparando o valor da mesma com
o orçamento apresentado pela mesma empresa para composição do preço para abertura do processo licitatório, porém
o representante alegou não possuir margem para desconto no valor apresentado inicialmente, que é o mesmo do
orçamento e é o preço que a empresa oferece para todos seus clientes.
O Pregoeiro alertou a proponente sobre a responsabilidade quanto à entrega do item de acordo com as
especificações do Termo de Referência do Edital.
De acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no Edital, a proponente teve sua proposta aceita e
também foi habilitada na análise da documentação, conforme o exigido.
O valor total e final após a negociação, ficou conforme abaixo:
253 - PRE-MOLDADOS KROLPOSTES LTDA
Lote/Item
Quantidade
Valor Unitario Valor total do item
0001/0001
6,00
290,0000
1.740,00
Total do Fornecedor: 1.740,00
O valor total estimado para este processo foi de R$ 1.740,00 (Um mil e setecentos e quarenta reais) e
encerrou no mesmo valor.
O Pregoeiro declarou aberta a fase de interposição de intenção de recursos e observações, onde não houve
manifestação, sendo assim, adjudica o item objeto deste Pregão à empresa conforme acima descrito.
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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.

MISAEL ANTONIO KÖENE
PREGOEIRO

ISABEL CRISTINA SOUZA
EQUIPE DE APOIO

EMPRESA:

FLAVIO KROL
PRE-MOLDADOS KROLPOSTES LTDA - EPP
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