
ATA  DE  SESSÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  E  ABERTURA  DOS
DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 085/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, no Centro Administrativo Amantino
Lucindo Montanari, sito à Av. 25 de Julho, nº 202, em Serafina Corrêa, RS, reuniram-se, a
partir  das  treze  horas  e  trinta  minutos,  a  Pregoeira  Michelle  Veiga  e  Equipe  de  Apoio,
designados pela Portaria nº 619, de 21 de maio de 2020, incumbidos de dar continuidade a
sessão que ocorreu nesta data pela parte da manhã, a qual a única empresa participante
detinha o benefício,  conforme Art. 48 da Lei  8.666/93, de reapresentação de  proposta
escoimada das inconformidades apontadas. Após a apresentação da proposta válida,
conforme  especificações  editalícias,  decidiu-se  por  dar  continuidade  no  processo,
estando assim o licitante ciente.  Na sequência, o valor cotado foi lançado no sistema e
após, a proposta foi integrada ao processo. Iniciada a rodada de lances, e posterior ao não
interesse em novos lances, deu-se encerrada esta etapa, conforme relatório. O critério de
julgamento para a classificação foi o menor preço para o item, bem como a conformidade da
proposta,  com  as  especificações  do  Edital.  Ato  contínuo,  o  envelope  contendo  os
documentos de habilitação da empresa detentora da proposta mais vantajosa foi aberto e os
documentos  rubricados  e  examinados  pela  Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e  licitantes
presentes. Tendo em vista a classificação e habilitação, a Pregoeira declarou vencedora a
Empresa Jornalística J.C. Jarros Ltda, para o único item, no valor de R$ 30,00. No prazo
de até 01 dia útil a mesma deve apresentar nova proposta e planilha de custos atualizada de
acordo com a valor final ofertado no certame a qual deverá estar em conformidade as exigências
editalícias. Intimado, o licitante presente não manifestou intenção de interpor recurso. Após o
recebimento  da  documentação  solicitada  o  processo  será  encaminhado  à  autoridade
superior para homologação e adjudicação. Desde já, os autos ficam com vistas franqueadas
aos interessados. Concluídos os trabalhos e nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi
encerrada e lavrada a Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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