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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 9/2018-002PMPD 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2018.01 

 

 

Às  09:00 do dia 22 de Março de 2018, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) 

Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo 

as propostas de preços e documentação, cujo objeto é Aquisição de plataforma (prancha) para caminhão 

referente ao saldo de rendimentos de aplicação do (Convênio n.º 828220/2016, proposta SICONV n.º 

00008227/2016) conforme Anexo I - Termo de Referência). O Pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos 

presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o Pregoeiro solicitou aos Srs. 

representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para 

credenciamento. 

 

Participaram deste certame as licitantes abaixo relacionadas, com seus respectivos representantes: 
 

JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA..................... 07.571.856/0001-66 

JEFFERSON HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA                C.P.F. nº 134.379.817-57 

 

Encerrado a fase de CREDENCIAMENTO, passou-se para fase de Análise 

e julgamento da Proposta, neste momento o pregoeiro pediu o que a 

licitante apresentasse seu envelope contendo sua proposta comercial, 

que após analisado verificou-se que o envelope estava devidamente 

lacrado conforme o preceitua o edital, aberto o envelope verificou-

se que a proposta cumpriu todos os requisitos do edital portanto 

declarada VÁLIDA que foi assinada pelo pregoeiro, equipe apoio e 

pelo representante legal da empresa, passando assim para FASE DE 

LANCES verbais: 
 

 

 

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo: 
 

 Item: 00001 - AQUISIÇÃO DE UMA PLATAFORMA (PRANCHA)                              

              Quantidade: 1,000              Unidade de fornecimento: UNIDADE    

                                                                                 

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com 

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram 

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances. 

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a) 

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO 

              UNITÁRIO.                                                          

                                                                                 

Prop. Base    JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA R$        80.947,120 *    

                                                                                 

                         ABERTURA DA FASE DE LANCES                              

                                                                                 

Rodada:    1  JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA  R$         80.000,000    

                                                                                 

Habilitação   JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS  RODOVIARIOS  LTDA,  Data:  22/03/2018  às 
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               09:42:07                                                          

                                                                                 

Dec.vencedor  JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS  RODOVIARIOS  LTDA,  Data:  22/03/2018  às 

               09:42:09                                                          

                                                                                 

-----------------------------------------------------------------------------    

Concluída a fase de lances, passou-se para fase de Abertura do 

ENVELOPE-02 DOCUMENTAÇÃO, o pregoeiro solicitou o envelope contendo 

as documentações, verificou-se que o mesmo estava devidamente 

lacrado conforme preceitua o edital de convocação, após aberto o 

envelope o pregoeiro analisou a documentação que foi assinada pelo 

pregoeiro, membros da equipe de apoio e pelos representantes das 

empresa, JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS  RODOVIARIOS  LTDA foi declara HABILITADA 

portando vencedora do certame, neste momento o pregoeiro perguntou 

se alguma tinha intenção de interpor recurso ou outros 

questionamentos e passou a palavra aos participantes e que dela 

nenhuma pessoa presente fez uso. Nada mais havendo a tratar, lavrou-

se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio 

e representantes presentes. O Pregoeiro declarou encerrados os 

trabalhos, agradecendo a presença de todos. 
 

 

                       PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO                            

                                                                              

   FUNÇÃO                     NOME                            ASSINATURA      

                                                                              

 Pregoeiro(a) JOÃO GUTENBERGUE DE SOUZA                   __________________  

                                                                              

 Equipe apoio CLEITON HERMINIO DOS SANTOS                 __________________  

                                                                              

 Equipe apoio GILVAN COSTA DE OLIVEIRA                    __________________  

                                                                              

 

 

 

 

 

            PARTICIPANTE(S) DO CERTAME                       ASSINATURA       

                                                                              

  JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA               _______________________ 
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