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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 001/2019.

Às 13:30 do dia 15 de Maio de 2019, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram
se a Pregoeira, Sra. Erica Araújo dos Santos, e a Sra. Luiza da Silva Velozo, membro da equipe
de apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e
documentação concernentes à Licitação na modalidade Pregão n° 001/2019, cujo objeto é o
registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa fisica/jurídica para prestação de
serviços de locação de veículo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa
Grande do Maranhão - MA. A Pregoeira iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como
funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente a Pregoeira solicitou ao Sr.
representante da proponente que se identificasse, munido de carteira de identidade e/ou
procuração para credenciamento." Após análise dos documentos apresentados para credenciamento e representação, juntados aos
autos deste processo, a pregoeira declarou credenciado para este certame o licitante abaixo
relacionado:

EDMILSON DE SOUZA SILVA. CPF N° 833.640.213-68

Dando continuidade a Pregoeira procedeu a abertura do envelope contendo a proposta de preço
e solicitou que o representante rubricasse sua proposta, o que foi feito. Após análise da
proposta a Pregoeira constatou que o licitante havia apresentado a mesma, em conformidade
com o modelo proposto no edital do Pregão n? 001/2019, estando a mesma, classificada para a
fase de negociação.

o licitante, ao ser convocado pela Pregoeira para fase de negociação, aceitou baixar seu valor
inicial conforme segue no quadro abaixo:

Licitante (A): Edmilson de Souza Silva CPF n" 833.640.213-68

Item 01
Fase de Lance

Valor }O 2° 3° Fase de Valor
Ordem Licitante Und/Qtd Unit rodada rodada rodada Negociação Unit. Colocação

Final
10 A Mês 112 2.420,00 - - - Com êxito 2.400,00 10 I Vencedor

Em prosseguimento a pregoeira decide por declarar o licitante Edmilson de Souza Silva como
vencedor do item único do certame, passando para a fase de habilitação.

Da análise dos documentos de habilitação foi verificado que o licitante apresentou toda a
documentação exigida no edital de licitação do Pregão Presencial n" 001/2019, em
conformidade com o Art. 27 da Lei 8.666/93, sendo, portanto, declarado como habilitado pela
Pregoe ira. ,..' ~ .)J-
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A pregoeira indagou do licitante presente se deseja interpor recurso contra os atos praticados, o
que impossibilitaria a continuidade dos atos. O licitante respondeu negativamente. Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Pregoe ira, Equipe de Apoio e
licitante presente. A pregoeira declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de
todos.
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Erica Araújo dos Santos
Pregoeira
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Luiza Silva Velozo
Equipe de Apoio
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Edmilson de Souza Silva
CPF: 833.640.213-68
Licitante


