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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016 
 

Aos 05(cinco) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de 
Maçambara - RS, o PREGOEIRO do Município, designados pela Portaria nº. 012 de 11 de janeiro de 2016, reuniu-se com o 
objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de que trata o Edital 017/2016 visando à 
AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ZERO KM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com as características mínimas 
estabelecidas no Anexo II deste 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 dez horas e zero minutos o pregoeiro deu como aberta a Sessão Pública de realização do pregão, procedendo 
inicialmente à fase de identificação/credenciamento das empresas licitantes e seus respectivos representantes legais. Apresentou 
proposta e cumpriu os elementos necessários para o credenciamento no certame a seguinte empresa: FELICE AUTOMÓVEIS 
LTDA - CNPJ 91.525.790/0001-84 representado pelo Senhor Justino Moacir Almeida da Silva CPF nº. 252.040.680-15. Em 
seguida o pregoeiro procedeu à abertura do envelope "proposta", o qual a empresa FELICE AUTOMÓVEIS LTDA apresentou a 
proposta no valor de R$ 43.900,00(quarenta e três mil e novecentos reais), Em seguida foram dados os lances verbais de: 
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), encerrando a sessão de lances fica adjudicado 
em seu favor e declarada vencedora na sessão de lances a empresa FELICE AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ 91.525.790/0001-84 
R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais). Encerrada a sessão de lances, passando a verificação dos documentos 
exigidos para a habilitação constatou-se que a empresa FELICE AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ 91.525.790/0001-84 cumpriu o 
exigido no Edital e foi declarada habilitada. 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 pelos Membros da Comissão e pelos representantes das Licitantes presentes. 
Maçambara, 05 de setembro de 2016.  
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