SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 79.312/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA
APOIO ADMINISTRATIVO E DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E PROTOCOLO DE
BANCÁRIO E ENCOMENDAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PELO
DE MOTOBOY.

ÁREA DE
PARA A
MALOTE
SISTEMA

Aos 03 (três) dias do mês de setembro do ano de 2013 (dois mil e treze), às 09h00 (nove
horas), na Sede do CREA-SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio composta por ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR, designados conforme
Portaria nº 011/2013, para os procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em epígrafe,
conforme o Edital respectivo e seus Anexos. O Pregoeiro deu início à Sessão.
1. Primeiramente nomeou-se a licitante participante, de acordo com os envelopes entregues
até o horário limite, e seu respectivo representante, qual seja:
Empresa
MENDES & SILVA ENTREGAS RÁPIDAS LTDA – ME*
*Empresa se declarou ME/EPP.

Representante
REINALDO VILLELA

2. Após, passou-se ao credenciamento do representante presente, conforme documentação e
lista de credenciamento em anexo. Nada foi alegado.
3. Em seguida, foi aberto o envelope, devidamente rubricado pelo representante credenciado,
Pregoeiro e Equipe, contendo a Proposta de Preços, sendo esta analisada e rubricada pelo
Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante credenciado. Após, teve os seus valores
anunciados em voz alta a todos os presentes, resultando na seguinte proposta:
MENDES & SILVA ENTREGAS RÁPIDAS LTDA - ME, com o preço global estimado de
R$ 15.835,20 (quinze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).
4. Passou-se à negociação e à análise da proposta com relação aos seus valores e objeto,
conforme o disposto no item 7.8 do Edital. Foi verificado que a proposta atendeu aos
requisitos do Edital. Diante disso, o Pregoeiro decretou a classificação da proposta da
Licitante MENDES & SILVA ENTREGAS RÁPIDAS LTDA - ME, com o preço global
estimado de R$ 15.835,20 (quinze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).
5. Procedeu-se, então, à abertura do envelope, devidamente rubricado pelo representante
credenciado, Pregoeiro e Equipe, contendo a documentação de habilitação da empresa
classificada em primeiro lugar. Em seguida, os documentos circularam entre os presentes para
verificação e rubrica dos mesmos. Foi verificada a autenticidade das certidões de CNPJ,
Municipal, Estadual, Federal, FGTS, INSS e TST nos respectivos sites. Observou-se que os
documentos cumpriram com os requisitos do edital. Nada foi alegado.
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6. Em seguida, o Pregoeiro proclamou a seguinte licitante como habilitada, por atender a todas
as exigências editalícias, e classificada em primeiro lugar no presente certame:
MENDES & SILVA ENTREGAS RÁPIDAS LTDA - ME, com o preço global estimado
de R$ 15.835,20 (quinze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).
7. Foi indagado ao representante da licitante presente se havia mais alguma observação a ser
feita, em especial se havia o interesse na interposição de recurso, sendo obtida resposta
negativa.
8. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 09h46 (nove horas e
quarenta e seis minutos), sendo que esta Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelo
Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante credenciado da licitante presente.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro

ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR
Equipe de Apoio

Licitante:

REINALDO VILLELA
MENDES & SILVA ENTREGAS RÁPIDAS LTDA - ME
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