PROCESSO Nº 025/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017

Aos 27(vinte
vinte e sete) dias do mês de Abril do ano de 2017 (dois mil e dezessete),
ás 08h30min
min (oito horas e trinta minutos),
minutos) no Prédio Sede da Prefeitura Municipal
de Verdejante/PE, em sua sala, reuniu
reuniu-se
se a Comissão Permanente de Licitação,
formada por três servidores abaixo assinados par
para
a juntos, receberem os
envelope contendo
ntendo documentação e, envelope contendo prop
proposta de preços,
referente ao processo de licitação acima identificado que visa: Contratação de
Empresa no ramo para aquisição de peças com prestação de serviços na
manutenção de veículos e máquinas pesadas desse Município de verdejante/Pe,
destinado a suprir a necessidade do Governo Municipal.. No horário
h
estabelecido
compareceu apenas o representante da empresa TRANSPARENTE AUTO
PEÇAS LTDA empresa legalmente constituída, cadastrada sob o CNPJ nº
24.356.347/0001-30,, após credenciamento o Sr. Pregoeiro declarou aberta
a
a
seção. Aberta a seção mandou que fossem rubricados os envelopes de
Propostas de Preços e de Habilitação, após isso foram entregues a Equipe de
Apoio. O Sr. Pregoeiro mandou que fosse aberto os envelopes de Propostas de
preços aberto os envelopes os preços foram registrados na ordem a seguir .: a
empresa TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA apresentou sua proposta para
o LOTE 1; R$ 23.471,65(vinte
23.471,65 vinte e três mil quatrocentos e setenta e um reais e
setenta e cinco centavos),
centavos para o LOTE 2; R$: 34.432,20(trinta
34.432,20
e quatro mil
quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos
centavos),
), para o LOTE 3; R$:
33.831,99(trinta
trinta e três mil oitocentos e trinta e um reais e noventa e nove
centavos),
), para o LOTE 4; R$: 25.638,46 (vinte
vinte e cinco mil seiscentos e trinta e
oito reais e quarenta
uarenta e seis centavos),
centavos para o LOTE 5; R$: 50.369,60(cinqüenta
mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos
centavos),
), para o LOTE 6;. R$:
44.253,31(quarenta
quarenta e quatro mil duzentos e cinqüenta e três reais e trinta e um
centavos),
), para o LOTE 7; R$: 312.394,63 (trezentos
trezentos e doze mil trezentos e
noventa e quatro reais e sessenta e três centavos),
centavos), para o LOTE 8; R$:
22.917,54 (vinte e dois mil novecentos e dezessete reais e cinqüenta e quatro
centavos),
), para o LOTE 9; R$: 158.294,78 (cento e cinqüenta e oito mil duzentos
e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos
centavos),
), para o LOTE 10; R$:
54.599,86 (cinqüenta
cinqüenta e quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e
seis centavos),
), para LOTE 11; R$: 51.259,31 (cinqüenta
cinqüenta e um mil duzentos e
cinqüenta
a e nove reais e trinta e um centavos
centavos),
), para o LOTE12; R$: 78.923,22(
setenta e oito mil novecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos).
totalizando o valor global de R$: 811.463,33 (oitocentos
oitocentos e onze mil quatrocentos
e sessenta e três reais e trinta
t
e três centavos)) e foi verificado que os valores
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estão menores que os estabelecidos pela administração. Estando a proposta
pacificada.
O Sr. Pregoeiro mandou que fosse aberto os envelopes de
habilitação. Abertos o envelope os documentos foram submetidos a uma análises
pela Equipe
uipe de Apoio e em seguida pelo licitante.
licitante Após analisados foi constatado
que a empresa está habilitada por sua documentação estar de acordo com o
edital. O senhor Pregoeiro suspendeu a seção para publicação
cação do resultado, e
para ser encaminhado os autos a autoridade competente para prosseguimento
do processo licitatório.
licitatório. O Sr. Pregoeiro agradeceu a presença dos licitantes e
dos membros da equipe de apoio e mandou que a presente ata fosse
encerrada,. Dado e passado nesta Cidade de Verdejante/PE em 27 de Abril de
2017 as 09h30m ( nove horas e trinta minutos )
Comissão de Licitação:

Paulo César Gomes Cordeiro
Pregoeiro

Antonio Vitalino Leandro Filho
Presidente da CPL

Leoneide Cezar da Silva
Secretário da CPL

Louyse Monteiro Sá
Membro da CPL
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