
PREFEITURA MUNICIPAl
DE MAIRIPOTABA

Estado de Goiás
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO EABERTURA DAS PROPOSTAS DE

PREÇOSE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO APRESENTADA AO
PREGÃO N. 002/2016 SESSÃON. 001

Às 13h30min do dia 20 de janeiro de 2016 na sede do FUNDOMUNIC. ASSISTENCIASOCIAL-
FMAS,sito à RJOAOMANUEL,SETORCENTRAL,realizou-se a sessãopública de recebimento e
abertura das propostas de preços e da documentação de habilitação apresentada ao Pregão
Presencial 0002/2016. Presentes o pregoeiro SINEZIOMES,SIASBERTOLlNIe os membros da
equipe de apoio: JAIRGOMESCARDOSO,JOELLUIZQUIRINODEJESUSe CRISTIANEMARIA
SOUSA nomeados pelo Decreto N.302/2016 que esta subscrevem. Presente também a
licitante: BELCARVEICULOSLTDA 02.918.639/0001-86 representada por ABDON MENDES
FERREIRA243.746.441-72, conforme ficha de credenciamento em anexo. Dando início à
sessão,o pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação
de habilitação dos credenciados. Emseguida, procedeu-se a abertura dos envelopes contendo
as propostas de preços, as quais foram analisadas e rubricadas pelo pregoeiro. Passandoa
análise do lote 001 - AQUISiÇÃODE 01 (UM) VEICULOAUTOMOTORO KM TIPO PASSEIO.
Analisando o Item: 1 - VEICULOPASSElb'- 1,0000 pà'ssando-seà fase competitiva, não houve
lances, devido à presença de uma única llcitante 'BELCARVEICULOSLIDA. Após a Fase
Competitiva, sagrou-se vencedora a licitante BELCARVEICULOSLTDA com o valor de
49.000,0000 não havendo direito de preferência o valor obtido na negodação direta foi
49.000,0000. Na fase de habilitação, o fornecedor BELCARVEICULOSLTDAnão teve problemas
em sua documentação, e foi aprovado. Perguntado sobre a interposição de recursos, nada foi
dito. O Pregoeiro informou ao representante da BELCARVEICULOSLTDAque o mesmo deverá
apresentar no ato da assinatura do contrato urna declaração constando que a empresa não
possui servidor publico em seu quadro de funcionários. O pregoeiro tentou negociar desconto,
porém o represente da empresa infor:mou que não é possível coneede-Io. Nada mais havendo
a tratar, encerra-sê a presente sessão lavrando-se a presente ata que vai assinada pelo
pregoeiro, equipe de apoio e representante presente.
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