
                                                             

 
 

 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 
 

Ata N°049/2019, referente a 
Abertura e Julgamento da 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
031/2019 
 

 
 

Aos, 09 de outubro de 2019, as 08:00, na sala do Departamento de Compras e Licitações da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT, localizada na Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, 210, 
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n° 033/2019, com a 
finalidade absoluta de Abertura e Julgamento dos envelopes de Documentação e Proposta de Preços e adotar 
providências relacionadas ao Processo Licitatório n° 049/2019 na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 
031/2019, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS, MANUTENÇÃO EM RADIADORES, SISTEMA 
ELÉTRICOS E AR CONDICIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE 
MUNICÍPIO. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro e, constatando a presença de interessados, à sessão teve 
inicio com o credenciamento das empresas participantes, consistindo no exame dos documentos oferecido pelas 
interessadas presente, visando a comprovação da existência de poderes para a formulação de proposta e a 
pratica dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciamento a seguir: EDNEI 
DOMINGUES DE SOUZA – ME – CNPJ: 20.055.872/0001-64, neste ato representada pelo Sr. Ednei 
Domingues De Souza, portador do CPF: 000.841.091-73 e FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR – ME – 
CNPJ: 21.826.223/0001-82, neste ato representada pelo Sr. Francisco Silva Santos Junior, portador do CPF: 
807.427.001-78. Em sequencia o pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. Ao termino do 
credenciamento o Pregoeiro auxiliado pela Equipe de Apoio recebeu as declarações do licitante de que atende 
prontamente aos requisitos de Habilitação, estabelecidas no Edital, e os dois envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação. Ato continuo fora aberto o envelope contendo a Proposta de Preços com 
a colaboração da equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu a analise da proposta escrita, quando foi verificado se a 
referida proposta atendia aos requisitos do edital. Passou então o exame da compatibilidade do objeto, prazo e 
condições de fornecimento. Constatada a regularidade da Proposta de Preços o Pregoeiro passou a fase de 
lances e/ou negociação com as empresas credenciadas. Após negociação com as mesmas e verificar a sua 
documentação, a qual se encontrava de acordo com Edital, o Pregoeiro adjudicou vencedoras as empresas: 
EDNEI DOMINGUES DE SOUZA – CNPJ: 20.055.872/0001-64, com valor de R$ 165.120,00 (Cento Sessenta 
Cinco Mil, Cento Vinte Reais) e FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR – CNPJ: 21.826.223/0001-82, com o 
valor de R$ 236.100,00 (Duzentos Trinta Seis Mil, Cem Reais), sendo um valor total adjudicado de R$ 
401.220,00 (Quatrocentos Hum Mil, Duzentos Vinte Reais). Passada a palavra aos representantes das empresas 
que participaram, ninguém se manifestou. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da 
qual após ter sido lida e achada conforme, foi assinada pela comissão de Licitação e pelos representantes dos 
proponentes presentes. 
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