
CAMARA MUNICIPAL DE  MONTE ALEGRE DO SUL

PRACA CORONEL JOAO  FERRAZ, 45 -CENTRO -CEP -13820-000

MONTE ALEGRE DO SUL/SP

FONE.  (19)  3899 2002  -(19)  38991515 -e-mail.  adminis(rativo@crnmontealegredosul.sp.gov.br

ATA DE SESSAO DE PREGA0 PRESENCIAL

PROCESSO LICITATdRI0 N° 001/2020

PREGA0 PRESENCIAL N° 001/2020

Objeto: Aquisicao de 01 (urn) veiculo automotor leve pela Camara Municipal de Monte Alegre
do Sul, em atendimento as especifica¢6es constantes no Termo de Refer6ncia.

Em  seis  de  novembro  de  dois  mil  e  vinte,  as  catorze  horas,  no  Piedio  da  Camara  Municipal  de
Monte  Alegre  do  Sul,  situado  na  Praga  Coronel  Joao  Ferraz,  45,  Centro,  no  Municipio  de  Monte
Alegre do Sul, Estado de S5o Paulo, o Pregoeiro Rafael Domingues de Lima, junto com a Equipe de
Apoio composta por Fabio Concei9ao dos Anjos e   Maria Isabel Tonello  da Silva,  designados pela
Portaria n° 04/2020, reuniram-se a fim de realizar os procedimentos da sessao do Pregao Presencial
n°  01/2020,  de  acordo  com  o  Edital   e  seus  respectivos  anexos,  publicados  em  vinte  e  dois  de
outubro  de  dois  nil  e  vinte.  A  Sessao  foi   iniciada  pelo  Pregoeiro  com  a  devida  explicapao  do
funcionamento da modalidade de Pregao, e dos aspectos legais que a fundamentam, notadamente a
Lei  Federal  n°  10.520/2002, e,  subsidiariamente,  a Lei  Federal  n° 8.666/93, ben como esclarecidas
as regras e o procedimento da sessao.

1.   DO CREDENCIAMENTO

Iniciada   a   sessao   e   constatada   a   presenga   de   urn   licitante,   teve   inicio   o   credenciamento   do

participante,  realizado  atrav6s da verifica9ao de existencia de poderes do mesmo para participar da
fase  de  lances  verbais,  de  negociar pre¢os  e  de  declarar a  intencao  de  intexpor ou  de  renunciar ao
direito de interpor recurso. 0 licitante presente a sess5o foi o seguinte:

-   Andreta   Veiculos   Ltda,   pessoa   jur{dica   de   direito   privado,    inscrita   no    CNPJ   sob   o   n°

52.068.665/0001-30, com sede na Rua Pol6nia, n°  155, bairro  Silvestre, na cidade de Amparo -SP,
neste ato representada pela Sra. Patri'cia Piva, inscrita no CPF/MF sob o n°  137.969.608-98.

N5o   houve   o   pedido   de   credenciamento   de   mais   nenhum   interessado,   tendo   sido   deferido   o
credenciamento do licitante presente.

2. DO REGISTRO E DA CLASSIFICACA0 DA PROPOSTA

0 Pregoeiro procedeu a abertura do envelope da proposta. Com colaborapao da Equipe de Apoio, foi
verificado  se a proposta atendia aos requisitos do Edital e, especialmente,  do Termo de Referencia.
A proposta apresentada foi a constante da tabela abaixo:
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ITEM UNIDADE EMPRESA VALOR DAPROPOSTA

Veiculo automotor leve,ematendimentoasespecificag6esconstantesnoTermodeReferencia I  (urn) veiculo Andreta Veiculo Ltda. R$ 64.400,00

Em relapao a proposta apresentada, duas observag6es foram feitas:

I)   Os tapetes de borracha, ainda que nao constem na proposta apresentada, serao entreguesjunto do
veiculo.

2)   No  que  tange  ao  GPS,  foi  declarado  pela  licitante  que  os  sistemas  Apple  Car  Play  e  Android
Auto permitem a utilizagao da ferranenta no veiculo atrav6s do aparelho celular.

Constatada a regularidade da proposta e  inexistindo outros participantes,  o Pregoeiro passou  a fase
de habilita9ao e negociagao da proposta.

3. HABILITACAO

Aberto  o  envelope  de  habilitap5o  do  licitante  que  apresentou  a  melhor  proposta  e  analisada  a
documentapao, foi verificado o atendimento pelo licitante dos requisitos estabelecidos no Edital.

4. NEGOCIACA0

Na fase  de  negociagao,  a  licitante  afirmou,  conforme  documento  anexo  a proposta que  o  valor de
tabela do veiculo, passivel de conferencia no site da montadora, era superior ao ofertado no certame.
Outrossim, o pregoeiro prop6s a diminuicao da proposta inicial  em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
A  licitante,  ap6s  autorizagao  do  pregoeiro  entrou  em  contato  com  a  empresa  e  retomou  com  a

proposta de redueao de R$ 200,00 (duzentos reais). Assim sendo, o valor final do veiculo quedou-se
em R$ 64.200,00 (sessenta e quatro nil e duzentos reais).

5. CLASSIFICACA0

Por fin, a classifica9ao final do certame quedou-se confome tabela abaixo:
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ITEM UNIDADE EMPRESA VALORDAPROPOSTA
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6. RECURSO

Foi  aberta  a  palavra  ao  licitante  para  que  qualquer  observapao  ou  indagagao  fosse  feita,  inclusive

questionando o  interesse na interposicao de recurso. Nao houve manifestacao, do que  se concluiu a
inexistencia de interesse.

7. ADJUDICACAO

Por  fin,  o  objeto  do  certame,  conforme descrigao  constante da proposta,  foi  adjudicado  a empresa
Andreta Vefculo Ltda. no valor de R$ 64.200,00.

8. ENCERRAMENT0

Sem  mais  considerap6es,  a  Sessao  foi  encerrada  as  14h45min  pelo  Pregoeiro,  e  esta  ata,  ap6s  a
leitura  e  concordincia  com  os  termos  aqui  expostos,  foi  devidamente  assinada  pelo  Pregoeiro,
Equipe de Apoio e representantes credenciados das licitantes presentes.
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RAFAEL DOMINGUES DE LIMA  - PREGOEIRO

.te
MARIA ISABEL TONELLO DA SILVA  - EQUIPE DE APOIO
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