ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018

Às 08:00 horas do dia 08 de maio de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Peixoto
de Azevedo-MT, REUNIU-SE o Pregoeiro e sua Equipe, nomeada pela Portaria Municipal
nº 001, de 10 de janeiro de 2018, constituída pelos senhores: EMERSON NUNES
FREITAS – Pregoeiro e sua Equipe de Apoio: HALLISON DA SILVA CONCEIÇÃO e
ALINE VANESSA MOCHI. Estes incumbidos de procederem ao recebimento dos
envelopes contendo a Documentação de Propostas e de Habilitação apresentadas à
Licitação em epígrafe, bem como efetuar o julgamento das mesmas, objetivando a
escolha da proposta e lances mais vantajosa para o Município de Peixoto de Azevedo-MT
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM
PRÉDIOS

PUBLICOS,

PAVIMENTAÇÃO,

MANUTENÇÃO

E

RECUPERAÇÃO

ASFÁLTICA, FABRICAÇÃO DE TUBOS, CALÇADAS E MEIO FIOS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA”. Iniciada a sessão, após o prazo de tolerância de 10 (dez) minutos, de
acordo com o previsto no Edital, o Pregoeiro já de posse dos envelopes “1 – Proposta de
Preços” e “2 – Habilitação” pertencentes a única empresa participante CARPAU
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME, com o CNPJ nº 08.887.033/0001-07,
representado pelo Senhor Jose Luiz Klaus, portador do RG n° 13R2644489 SSP/SC e
CPF n° 845.399.259-20. Concluída a fase de credenciamento do representante legal, o
envelope da empresa credenciada denominado “1- Proposta de Preços” depois de
analisado, conferido e rubricado, ficou constatado que contém documentos destinados a
proposta de preços, depois do envelope aberto os documentos foram rubricados,
analisados e achados regulares, isto é, atende ao Edital em sua integralidade. Em
seguida o Pregoeiro lançou a proposta de preços no sistema de licitações e contratos
(programa GUARDIÃO). Concluído o lançamento deu-se início a fase de lances verbais.
Tendo em vista a participação apenas de uma empresa e com base no item 7.16 do Edital
o Pregoeiro iniciou diretamente com a proponente a negociação do item 301746, onde o
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resultado foi satisfatório para a Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, tendo em
vista ser mantido o mesmo preço já praticado em contrato anterior. Ao término dos lances
verbais, ficou constado que os itens referentes aos códigos 302521, 302374, 302375,
302376 e 302377 ficaram sem propostas, portanto foram considerados fracassados.
Sagrando-se vencedora a empresa CARPAU PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, CNPJ nº 08.887.033/0001-07, com o valor total de R$ 696.303,00 (Seiscentos e
noventa e seis mil trezentos e três reais). Na sequência o Pregoeiro e sua equipe
realizaram a abertura dos envelopes denominados “2 – HABILITAÇÃO” que depois de
rubricados foram abertos ficando constatado que contém documentos destinados a
habilitação, os documentos depois de rubricados e analisados foram achados regulares,
isto é, atende ao Edital em sua integralidade a Empresa CARPAU PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA - ME, motivo que levou o Pregoeiro e sua Equipe a declarar a
empresa habilitada por atender ao Edital em sua integralidade. Nada mais havendo a
tratar foi lavrado a presente Ata que vai assinada pelos presentes.==================

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

HALLISON DA SILVA CONCEICAO
Membro da Equipe

ALINE VANESSA MOCHI
Membro da Equipe

CARPAU PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA - ME
Repres. legal – Emp. Jose Luiz Klaus
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