PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
SETOR DE LICITAÇÕES
Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000.
Telefone: (55) 3435-2100
Email: macambaralicitacoes@hotmail.com

ATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2016
Aos 05(cinco) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Maçambará - RS, sito a Rua Otávio Silveira, nº. 306 o PREGOEIRO, do Município,
designado pela Portaria nº. 012/2016, reuniu-se com o objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de que trata o Edital 016/2016 visando à AQUISIÇÃO DE (UM) 01 BARCO
SEMI-NOVO TIPO REBOCADOR E EMPURRADOR PARA REALIZAÇÃO DA TRAVESSIA FLUVIAL DA BALSA DO MARIANO PINTO, com as características mínimas estabelecidas neste edital. As
condições a serem praticadas neste Pregão são as constantes do instrumento convocatório e seus anexos e proposta apresentada pelo fornecedor, os quais integram esta ata, independentemente de
transcrição. Às oito horas e zero minutos o pregoeiro deu como aberta a Sessão Pública de realização do pregão, procedendo inicialmente à fase de identificação/credenciamento do licitante, constatou-se a
presença da licitante abaixo relacionado, que se fez presente, apresentou proposta no certame a seguinte pessoa física:
 PAULA GIOVANA BITTENCOURT DA COSTA, CPF Nº. 006.040.190-76 representado pela Senhor Paulino Zacharias da Costa CPF nº. 371.363.720-20;
Em seguida o pregoeiro procedeu à abertura do envelope "proposta", elaborou a classificação do valor e em sequência deu início a fase competitiva para cada item, solicitando os lances verbais
decrescentes para o item, na tabela abaixo esta todos os lances verbais ofertados pela participante:
DESCRIÇÃO SERVIÇOS

PAULA GIOVANA BITTENCOURT DA COSTA

01 (um) REBOCADOR SEMI-NOVO, Potência de 147HP; Arqueada Bruta (TAB) 6,30; Calado Carregado 0,8; Boca
2,20; Porte Bruto (TBP) 7,10; Comprimento Total (LOA) 11 metros.

R$ 25.000,00

ITEM
1

Encerrada a sessão de lances, passamos a verificação dos documentos exigidos para a habilitação e constatou-se que a pessoa física cumpriu o exigido no Edital e declarada habilitada, assim foi declarada
vencedora do certame com o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Diante do exposto a Comissão de Licitação aguardará o cumprimento do prazo legal para interposição de recursos e encaminhará o
processo ao Prefeito Municipal para adjudicação e homologação do certame. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrado e eu, Paulo Ricardo Monçalves Virgili, servindo como secretário para este ato
lavrou a presente Ata, que lida e aprovada, vai assinada pelo Pregoeiro e pelo representante da Licitante presente. Maçambara, 05 de setembro de 2016.

PAULO RICARDO MONÇALVES VIRGILI
Pregoeiro Oficial do Município

PAULA GIOVANA BITTENCOURT
CPF Nº. 006.040.190-76

