ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019/SENAR-AR/MT
Aos quinze dias do mês julho de 2019 às 08:30 horas, na Sala de Informática, localizada no primeiro piso
da Sede do SENAR-AR/MT, reuniram-se o Pregoeiro Senhor JULEAN FARIA DA SILVA e equipe de apoio,
LUCIANO ALVES e VERA LÚCIA GOMES DE OLIVEIRA BORGES, designados conforme documentos
constantes do referido processo:
PREGÃO Nº: 051/2019
PROCESSO: 140413/2019
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TENDAS SANFONADAS, para atender ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de Mato Grosso – SENARAR/MT.

REGISTRO DO PREGÃO
A sessão foi declarada aberta pelo Pregoeiro que, em voz audível, descreveu sucintamente os
procedimentos a serem obedecidos, bem como alertou aos presentes da responsabilidade ao participarem
do Pregão sob regime do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.
Apresentou documentos para o credenciamento objetivando a participação no procedimento, o
interessado e respectivo representante legal, como segue:
Proponente
AM MOREIRA GONÇALVES EIRELI

CNPJ
27679382000188

Representante
<< Sem Representante >>

Foi realizada pesquisa junto ao site http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis, onde não se constatou
nenhuma punição em nome das empresas.
Logo após o credenciamento, rubricou-se os fechos dos envelopes contendo as Propostas Comerciais e a
Documentação de Habilitação, por todos os presentes.
De imediato, procedeu-se a abertura do Envelope de Habilitação da empresa participante, onde não se
constatou nenhum óbice, de forma que a mesma foi considerada HABILITADA.
Os documentos de habilitação foram examinados e rubricados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de
Apoio.
Na sequência, foram abertos os envelopes contendo a Proposta Comercial da empresa participante,
proclamando-se o seu valor.
O Pregoeiro, em conjunto com a CPL, verificou a conformidade desta com os requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, donde se confirmou a aceitabilidade, cujo resultado foi o seguinte:
LOTE ÚNICO - TENDAS SANFONADAS
Proponente
AM MOREIRA GONÇALVES EIRELI

Proposta
12.000,00

Situação
Classificada

Observação

Ato contínuo, tendo em vista que apenas a empresa acima enviou, via postal, documentos para participar
do certame, bem como que o valor ofertado ficou abaixo do estimado, o Pregoeiro cadastrou a Proposta
de Preços da licitante, que apresentou o seguinte resultado:
LOTE ÚNICO - TENDAS SANFONADAS
Proponente
Propostas Escritas

Lance

Situação

AM MOREIRA GONÇALVES EIRELI

12.000,00

Sem
Representante

12.000,00

Declarado
Vencedor

Observação
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ENCERRAMENTO
O Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, diante de todo o ocorrido, declarou habilitada e vencedora
da fase a empresa AM MOREIRA GONÇALVES EIRELI.
Não houve manifestação imediata e motivada de intenção de recurso.
A presente ata é o fiel registro da sessão pública do Pregão nº 051/2019/SENAR-AR/MT, que depois de
lida e achada conforme, é assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e proponentes.
Cuiabá (MT), 15 de julho de 2019, às 09h27min.

_____________________________________________
JULEAN FARIA DA SILVA
Pregoeiro

__________________________________
LUCIANO ALVES
Equipe de Apoio

____________________________________
VERA LÚCIA GOMES DE OLIVEIRA BORGES
Equipe de Apoio
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______________________________________
AM MOREIRA GONÇALVES EIRELI
Sem Representante

