ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Pregão Presencial: nº 02/2017
Processo: nº 140/2017

Objeto:

Aquisição de (01) veículo zero quilômetro, tipo sedan, categoria passeio, motorização
mínima 2.0, capacidade para 05 lugares com as especificações constantes do Anexo II - Memorial
Descritivo.

PREÂMBULO

No dia 21 de novembro de dois mil e dezessete às 10:00 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões da
Câmara Municipal de Iracemápolis, sito à Praça da Matriz, 104, Centro, a Pregoeira, Senhorita Daísi
Micheli Salatti, e a Equipe de Apoio, Otair Benedito de Souza e Luciana Polato designados pela Portaria nº
16/2017, de 26 de outubro de 2017, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

REPRESENTANTES

EMPRESAS

Paulo Alexandre Antunes Mesquita
CPF: 252.390.268-07

Toyota do Brasil Ltda.
CNPJ nº 59.104.760/0003-53

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento. Em seguida recebeu a Declaração do
Licitante de que atende plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois
Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.
REGISTRO DO PREGÃO
Ato contínuo, foi aberto o Envelope contendo a Proposta, para o veículo marca Toyota – modelo Corolla
XEi, no valor de R$ 101.790,00 e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira
examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles
definidos no Edital.
RESULTADO
Como apenas 01 (uma) empresa havia encaminhado o credenciamento de um representante, assim como
os dois envelopes contendo a proposta e a documentação da empresa, via correio, a pregoeira
manifestou-se no sentido de republicar o edital por motivo de não haver concorrência, tampouco um
representante com o qual pudesse haver negociação. Ficou então definida nova data para a realização de
uma nova sessão no dia 06 de dezembro de 2017 às 10:00 h, no mesmo local.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
Não houve ocorrências na sessão.
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ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira e pelos
membros da Equipe de Apoio.

ASSINAM
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

______________________________
Daisi Micheli Salatti
Pregoeira

______________________________
Otair Benedito de Souza
Membro

_______________________________
Luciana Polato
Membro
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