Prefeitura Municipal de Pedreira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019
Processo Licitatório nº

72/2019

Interessados

DEPTO SERVICOS URBANOS
DIV. OBRAS E CONS. DE VIAS URB. E
RURAIS

Objeto

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA
DESTINAÇÃO
FINAL
DE
ENTULHOS
EXTRAÍDOS
DOS
LOGRADOUROS
PÚBLICOS
DESTE
MUNICÍPIO.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019

Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2019, às 09:00, reuniu-se no prédio
localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 50 – Vila Monte Alegre, na cidade
de Pedreira, Estado de São Paulo:
A PREGOEIRA MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO, nomeada pela
Portaria n° 365/2018, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços (envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope
2) do presente PREGÃO.
Foram apresentadas propostas de:
F.C. CASTELO - EIRELLI -ME
ROCHA E SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes (1) e (2), juntamente com a
Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação e o Termo de
Credenciamento, a Pregoeira esclareceu aos presentes as normas desta
modalidade de licitação, seus aspectos legais e os procedimentos a serem
desenvolvidos durante o decorrer da Sessão. Após, procedeu-se à abertura dos
envelopes contendo as propostas de preços para o item.
RESSALVAS:
Aberto o envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação da licitante F.C. CASTELO EIRELLI –ME, a Pregoeira verificou que os documentos estavam de acordo com as
exigências do item 8 do edital, sendo assim, a licitante está HABILITADA no certame.

O envelope de nº 02, da licitante: ROCHA E SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDAME, ficará em poder do Depto. de Licitação, Contratos e Aditivos e será disponibilizado
após a assinatura do instrumento contratual.
RECURSO ADMINISTRATIVO
Tendo em vista que nenhum dos representantes das licitantes presentes manifestou
sua vontade de recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhes informado que
decaiu, naquele momento, do direito de recorrer e que o resultado seria encaminhado
a autoridade superior para homologação e portanto, o item foi adjudicado pela
Pregoeira.
A Pregoeira disponibilizou todos os documentos apresentados pelos participantes
para livre exame e rubrica, sendo que tiveram interesse em verificá-los.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Senhora
Pregoeira e licitantes presentes.
Anexo Histórico do Pregão.
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de
todos.
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