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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 18/2019, PROCESSO DE COMPRA N.
177/2019, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA CAPACITADA NO RAMO DE FORNECIMENTO DE BRITA 01 FINA, PÓ DE PEDRA,
PEDRISCO, BRITA 01 GROSSA E PEDRA RACHÃO.

Aos 13 (treze) dias do mês Setembro do ano de dois mii e dezenove, às 14:30 reuniram-se na Saia de
Licitações da Prefeitura Municipai de Várzea Grande, locaiizada na Avenida Casteio Branco, Paço
Municipal, N" 2500 - Várzea Grande - Mato Grosso, O PREGOEIRO(A) CARLINO BENEDITO CUSTODIO
ARAÚJO AGOSTINHO e a Equipe de Apoio nomeados peia Portaria N" 867/2018, a fim de realizar os
procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o editai e seus respectivos
anexos, na Lei Federai n® 10.520 de 17 de juiho de 2002 e aiterações posteriores, bem como demais
legisiações apiicáveis a esta iicitação subsidiariamente, a Lei Federal no 8.666/93. O pregoeiro informou
tolerância de quinze minutos para aguardar o comparecimento de outros iicitantes visando a ampla
concorrência. Ás 14:45 o Pregoeiro abre a presente sessão, e esciareceu as regras e o procedimento da
Sessão. Inicialmente, o Pregoeiro solicitou aos presentes os documentos para credenciamento conforme
o item 7 do edital, onde foram identificadas as pessoas jurídicas participantes, bem como seus
respectivos representantes iegais, que demonstraram interesse em contratar com a Administração
Púbiica de acordo com os documentos de credenciamentos entregues, como se segue:

1 - BRITAGUIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o N" 03.155.630/0001-23, neste ato representado pelo Sr.
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o N® 581.453.621-72;

2 - IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA- ME , inscrita no CNPJ sob o No 12.995.729/0001-24, neste
ato representado peio Sr. LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, inscrito no CPF sob o N® 027.493.901-17;

3  - MULTIPARK COMÉRCIO E SERVIÇO REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o N°
11.590.156/0001-96, neste ato representado peio Sr. NIVALDO PEREIRA, inscrito no CPF sob o N®
496.694.001-04;

O Pregoeiro passou a análise dos documentos de credenciamento, e na oportunidade informou aos
iicitantes presentes que após a anáiise e conferência todos estavam de acordo com as exigências
editaiicias, portanto os declarou credenciados e repassou os documentos aos iicitantes para conferência e
vistos. Em ato continuo soiicitou aos credenciados a entrega dos enveiopes contendo as propostas de
preços e os envelopes contendo a documentação para habilitação os quais tiveram seus fechos
devidamente rubricados pelos iicitantes presentes. Então, os enveiopes com as propostas de preços
foram abertos, os quais foram analisadas e assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, e após a equipe
de apoio efetuar o lançamento no sistema de informação, foi repassado aos representantes credenciados
para rubricas e vistas, momento este que foi feita a divulgação dos preços aos participantes desse
certame. Constavam nos enveiopes de propostas os seguintes valores apresentados já classificados:

ITEM: 1

1 - NAVI COM. DE MAT ELÉTRICOS E CONSTRUCOES, R$ 63,65 (sessenta e três reais e sessenta e seis
centavos)

2 ■ MULTIPARK, R$ 64,65 (sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

3 - BRITAGUIA LTDA, R$ 64,65 (sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centa
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