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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 802591/2022 PREGÃO PRESENCIAL N°. 07/2022 

ia Ata da de Sessão Pública - Pregão Presencial n. 07/2022 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa capacitada para o 

fornecimento de Concreto FCK, afim de atender as necessidades da Secretaria de Viação e Obras do 

Município de Várzea Grande/MT. 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos estão reunidos 

na Sala de Licitações da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, a Pregoeira e Equipe de Apoio 

instituída pela Portaria n° 0612021/SMVO-GAB e Equipe Técnica para abertura do Pregão Presencial n. 

07/2022. A Pregoeira indaga os presentes se há algum documento para autenticação antes do início da 

sessão, e informa que após a abertura da sessão não serão autenticados quaisquer documentos conforme 

itens 3.2.4 e 6.3.4 do Instrumento Convocatório. A Pregoeira informa tolerância de quinze minutos para 

aguardar o comparecimento de outros representantes, visando a ampliação da participação. Ás oito horas e 

quarenta e cinco minutos, a Pregoeira abre a sessão pública e inicia seus trabalhos do certame supracitado 

e recebe os documentos de credenciamento e os envelopes contendo as propostas de preços e os 

documentos de habilitação do seguinte licitante: 

A Pregoeira analisa os documentos de credenciamento, logo após, declara o senhor Thiesco Ayres Santos 

credenciado. A Pregoeira repassa os documentos de credenciamento aos presentes para conferência e 

vistos e os envelopes para vistos em seus lacres. A Pregoeira abre os envelopes contendo as propostas de 

preços, onde consta os seguintes valores: 

LICITANTES PRESENTES 

Empresa Representante N. de CPF E-mail 

CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA
ThiescoAyres 029.406.931-37 concremaxconcremax.c 

Santos om.br  
CNPJ N° 15.378.979/0001-03 

EMPRESA: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA 

NÚMERO DO ITEM VALOR UNITÁRIO 

01 R$542,1549 

02 R$674,2770 

03 R$ 557,9749 

VALOR GLOBAL: R$ 1.599.104,33 
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A Pregoeira analisa a proposta de preços e declara a mesma classificada. De imediato, foi realizada a etapa 

de negociação com a única empresa participante, porém não obteve êxito, permanecendo assim, o valor 

original de sua proposta de preços. Ato contínuo, a Pregoeira abre o envelope contendo a documentação de 

habilitação da empresa CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, foi verificada a 

autenticidade das certidões digitais e demais documentos de habilitação, sendo os requisitos para habilitação 

foram devidamente preenchidos, a Pregoeira declara HABILITADA e VENCEDORA do certame a empresa 

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA. A pregoeira indaga ao representante da licitante, 

se há interesse na interposição de recurso, sem manifestação do mesmo, do que se conclui a inexistência de 

interesse. Sem mais considerações, a Pregoeira declara a sessão encerrada às nove horas e dez minutos. 

Eu Silvia Mara Gonçalves, lavrei a presente Ata, após a leitura e concordância com os termos aqui expostos, 

foi devidamente assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e representante credenciado da licitante. 

/ 
AL AA(TES CORREA SILVIA MAR GONÇALVES 

EGOEIRA EQUIPE bEAPOIO 

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA 

Thiesco Ayres Santos 
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