ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO Nº 017/2018 - PROCESSO Nº 060/2018
Às 14h00min horas do dia 27 de março de 2018, nas dependências do Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 002/2018, de 02 de janeiro de 2018,
sendo pregoeira ISABEL CRISTINA SOUZA e membro da Equipe de Apoio MISAEL ANTONIO KÖENE, 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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
LEILOEIRO(A) OFICIAL, conforme descritivos e exigências discriminados em edital.
Foi credenciado o leiloeiro HELCIO KRONBERG – CPF: 085.187.848-24, devidamente representado pelo
seu Procurador LEONARDO MARÇAL LOSSO – CPF: 067.137.419-24.
Dando prosseguimento, a pregoeira abriu o envelope da proposta do único interessado em executar o serviço
objeto desta licitação e registrou o percentual inicial relativos à comissão sobre os bens leiloados indicados na
Proposta, como segue abaixo:
PROPONENTE:
PERCENTUAL INICIAL
HELCIO KRONBERG – CPF: 085.187.848-24
05% (cinco por cento)
A pregoeira declarou aberta a fase de negociação do percentual, porém não houve interesse por parte do
proponente em diminuir a margem de comissão.
A Pregoeira ressaltou sobre a responsabilidade quanto à execução dos serviços conforme as exigências
mínimas estabelecidas no Edital e seu Termo de Referência.
De acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no Edital, o proponente teve sua proposta aceita e
também foi habilitado na análise da documentação, conforme o exigido. O percentual final ficou conforme abaixo:
VENCEDOR:
PERCENTUAL FINAL
HELCIO KRONBERG – CPF: 085.187.848-24
05% (cinco por cento)
A Pregoeira declarou aberta a fase de recursos onde não houve manifestação, sendo assim, adjudica o objeto
deste pregão, ao leiloeiro conforme acima descrito.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que vai assinada pela
pregoeira, equipe de apoio e representante.
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PREGOEIRA
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