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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2014/SRP - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/2014 – OBJETO: 

Aquisição de veículo automotor para atender às necessidades da 

Secretaria de Educação do Município de Amargosa 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às nove horas reuniram-se a 

Pregoeira CARLA SOUZA OLIVEIRA e a Equipe de Apoio formada por LEANDRO LEAL DA 

ANUNCIAÇÃO, nomeados pela Portaria nº. 009, de 02 de janeiro de 2014, para realizar o 

recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de 

habilitação das licitantes interessadas em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2014/SRP, 

cujo objeto é aquisição de veículo automotor para atender às necessidades da Secretaria de 

Educação do Município de Amargosa. Compareceu a empresa: BRIONE VEÍCULOS LTDA - 

CNPJ: 06.276.991/0002-05, representada pelo Sr. OSVALDO OLIVEIRA DE ANDRADE – CPF nº. 

778.959.325-00.  A Sra. Pregoeira deu início à sessão esclarecendo aos presentes como funciona esta 

modalidade, os aspectos legais e os procedimentos que serão adotados no decorrer da sessão. 

Dando prosseguimento aos trabalhos a Pregoeira solicitou do licitante seus documentos de 

credenciamento o que foi de logo apresentado e entendido de acordo com as exigências editalícias.  

Item 01 

A Pregoeira verificou a proposta escrita apresentada para o Item 01, julgada em conformidade com 

as exigências do Edital, conforme segue.  

Em seguida iniciou a disputa de lances para o Item 01, registrando-os em Mapa de Lances que 

segue anexo a esta ata. 

Item 01 –(PROPOSTAS ESCRITAS) 
RAZÃO SOCIAL VALOR R$ PROPOSTA/SITUAÇÃO 

BRIONE VEÍCULOS LTDA 44.800,00 Classificada 

Pregoeira solicitou ao licitante uma redução no valor ofertado para que chegasse ao valor de 

referência, o licitante informou que nas cotações realizadas pela administração não estavam 

previstos custos com o frete do veículo e a plotagem do mesmo, o que acarretaria um custo maior 

alterando o valor final do objeto, ainda argumentou que no último mês os veículos sofreram alta de 

preços não sendo possível a redução do valor ofertado.A empresa aceitou ofertar um  lance   no 

valor de R$ 44.000,00. Dando prosseguimento ao certame,  foi aberto o Envelope contendo os 

documentos de habilitação da empresa BRIONE VEÍCULOS LTDA, a documentação foi conferida  

e achada conforme edital. Assim, a Pregoeira julgou habilitada a licitante.  
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Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe 

de Apoio e Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade Competente para fins de 

homologação. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

 
 

 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Pregoeira 

 

LEANDRO LEAL DA ANUNCIAÇÃO  

Equipe de Apoio 

 

 

 BRIONE VEÍCULOS LTDA  

OSVALDO OLIVEIRA DE ANDRADE – CPF nº. 778.959.325-00 


