MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul
Ata 1
Processamento licitação nº 034/2017 – Pregão Presencial nº 025/2017 – Processo Administrativo nº
2506/2017
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 09h30min, reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio, designados pela Portaria nº 470/2017, para os procedimentos inerentes à licitação em epígrafe. Recebidos, mediante
protocolo, os envelopes nº 01 e nº 02 da seguinte empresa: JN DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº
16.905.552/0001-89. Credenciou-se para representar a empresa a seguinte pessoa: Rita Cleia da Roza, portadora do RG nº
6061382658 SSP/PC RS, inscrita no CPF sob o nº 905.113.870-91, residente na Rua Lima Barreto, 612, Bairro Centenário,
93800-000, Sapiranga RS, pela empresa JN da Silva. A licitante apresentou a Certidão Simplificada emitida pela Junta
Comercial do Estado, comprovando sua condição de ME/EPP. A licitante apresentou a declaração que atende aos requisitos
habilitatórios. Nenhuma manifestação contrária ao credenciamento. Aberto o envelope nº 01. Analisada a proposta, o
Pregoeiro considerou que atendeu ao edital, restando classificada. Nenhuma manifestação contrária às propostas. Com a
singularidade de participantes não há a possibilidade de ocorrerem lances. Os valores propostos em reais, a tentativa de
negociação e o valor final constam na tabela abaixo:
Item

Descrição

01

Organização e produção do 26º Ronco do
Bugio, conforme as especificações constantes
no objeto da licitação e tudo que está previsto
no anexo I – Projeto Básico

Ocorrência
Proposta
Negociado

JN da Silva
Rita
134.863,42
134.860,00

A licitante JN da Silva foi até então declarada vencedora do item. Aberto o envelope nº 02 e analisada a documentação nele
contida, entende-se que a licitante JN da Silva atendeu o requerido no edital, portanto habilitada. Nenhuma manifestação
contrária à habilitação. Nada mais havendo a tratar, esta ata, após lida, foi aprovada e assinada pelo Pregoeiro, Equipe de
Apoio e pela representante da licitante presente. Sessão encerrada às 11h05min.

PREGOEIRO E EQUIPE APOIO

Vicente Alenir da Silva

Edinara Terres da Silva

Mariana dos Reis Pinto

LICITANTE:

JN DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 16.905.552/0001-89
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