ATA DE JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019
0
Aos 19 (dezenove)) dias do mês de fevereirodo ano de 2019 (dois mil e dezenove),
dezenove às 09h(novehoras), no
Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, em sua sala, reuniu
reuniu--se a Comissão Permanente de
Licitação, formada por três servidores abaixo assinados para juntos, receberem os envelopes contendo
documentação e, envelopes contendo propostas de preços, referente ao processo de licitação acima
identificado que visa: Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento,
gerenciamento na prestação de serviços por meio de cartão eletrônico de despesas de manutenção
automotiva (preventiva e corretiva) por meio de sistema informatizado em rede de oficinas e centros
automotivos credenciados para frota de 36 (trinta e seis) veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de
Verdejante/PE, de forma continuada em âmbito Regional, conforme
nforme especificações e quantitativos
discriminados nos anexos do Edital.No horário estabelecido compareceu
comparece a representante da

empresaPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
LTDA empresa legalmente
constituída, inscrita no CNPJ sob o nº 05.340.639/0001-30,, representada por Rafael de Moraes
Camini.. Após credenciamento a Sra. Pregoeira declarou aberta a sessão. Aberta a sessão mandou
que fossem rubricados os envelopes de Propostas de Preços e de Habilitação, após isso foram
entregues a Equipe de Apoio. A Sra. Pregoeira mandou que fosse aberto o envelope de Proposta
de preços.Aberto o envelope o preços fo
foi registrado,, o licitante ofereceu proposta com percentual
máximo de 5% e a Sra. Pregoeira negociou no intuito de aferir um preço mais vantajoso para
administração
nistração e o licitante informou que o percentual que poderia chegar seria 2% (dois por cento),
sendo de pronto aceito pela Pregoeira
Pregoeira. A Sra. Pregoeira mandou que fosse aberto o envelope de
habilitação. Aberto o envelope constatou
constatou-se que todos os documentos
s apresentados pela empresa
estavam em conformidade com o edital e assim foi
fo declarada vencedora
vencedor e habilitada por seu preço
unitário estarem menores que os valores estimados pela Administração. Concluído a negociação os
documentos foram submetidos a apreciação
apreciação da Equipe de Apoio e em seguida todos rubricaram e a
documentação. Continuando em seguida a Sra. Pregoeira deu por encerrada a sessão e os autos
serão levados a autoridade competente para Adjudicação e homologação dos seus atos. Nada
mais havendo de interesse
nteresse a se registrar na presente ata a mesma vai encerrada que depois de lida
e achado conforme vai assinada pela
pel Sra. Pregoeira e Equipe de apoio. Nada Mais. Dado e
passado nesta Cidade de Verdejante/PE em 19 de fevereirode 2019 às 10h e 03min (dez horas e
três minutos).
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