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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº
0021
21/201
00
21/2019
/2019, EDITAL Nº. 32/2019
32/2019
Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos (13h30min),
reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio, na Sala do Setor de Compras e Licitações, constituída pela Portaria
nº 108/2019 de 27 de março de 2019, para, na forma do Pregão Presencial nº 0021/2019, Processo nº
1864/2019, do Edital nº 32/2019, conforme Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº.
3.555/2000 e 5.450/2005, Decreto Municipal nº 502, de 19 de junho de 2006, Lei Complementar nº.
123/2006 e suas alterações, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, proceder à sessão de
abertura dos trabalhos licitatórios, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, ZERO KM.
KM No horário da
abertura do certame a Pregoeira realizou o credenciamento da empresa licitante, ALVORADA SISTEMAS
AGRÍCOLAS LTDA,
LTDA que estava com a documentação de acordo com a exigida no edital para o credenciamento.
Verificou-se então que compareceu somente a empresa ALVORADA SISTEMAS AGRÍCOLAS LTDA para
participar do certame regido pelo Edital do Pregão Presencial nº 0021/2019. Então, a Pregoeira deu
prosseguimento ao certame com a participação somente dessa empresa presente. Procedeu-se a abertura
do envelope “PROPOSTA”, verificou-se então que a proposta apresentada pela empresa ALVORADA SISTEMAS
AGRÍCOLAS LTDA foi no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).
reais). A Pregoeira solicitou ao representante
legal da empresa, Sr. Rodrigo Fernando Cereser, negociasse o valor da proposta, mas ele disse ter consultado
a empresa e que a empresa autorizou chegar com a proposta no valor limite de R$ 105.000,00 (cento e cinco
mil reais),
reais) portanto a proposta ficou no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Na abertura do
envelope “DOCUMENTAÇÃO”, verificou-se que a documentação apresentada pela empresa estava toda em
acordo com a documentação solicitada no edital. O processo será encaminhado a assessoria jurídica para
avaliação e parecer jurídico. Após este ato, a Pregoeira encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que
vai assinada pelos membros da Equipe de Apoio presentes. Esta ata terá publicidade conforme legislação e
uma cópia afixada no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios desta comissão. Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul, aos doze dias do mês de agosto do ano
de dois mil e dezenove. Cláudia Viviane Barcellos Silva Seidel – Pregoeira Oficial, Leila Maieski – Equipe de
Apoio e Rejane Silveira Rodel – Equipe de Apoio.

