
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000017/22
PREGÃO PRESENCIAL n.º 6
Sessão: 1
Objeto: Aquisição de Vales-transportes aos municipes que residem em Ribeirão dos indios e trabalham f ora do Municipio até Santo
Anastacio
Detalhamento do Objeto: 

Na data de 24 de maio de 2022, às 09:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígraf e.

CREDENCIAMENTO
Declarada aberta a sessão pelo Sr (a) Pregoeiro (a) e, constatando a presença de interessados à sessão, tev e início o credenciamento
dos participantes, consistindo no exame dos documentos of erecidos pelos interessados presentes, v isando à comprov ação da
existência de poderes para a f ormulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conf orme lista de
credenciados abaixo:
Códig
o
Lance
s

Proponente / Fornecedor
Representante

Tipo Empresa
CPF

CNPJ
RG

Pref erência de contratação
(art. 44 da LC 123/2006)

1445
Sim

ADILSON LIMA DOS SANTOS TRANSPORTES ME
ADILSON LIMA DOS SANTOS 080.416.488-60

08.025.537/0001-18
23.800.244-5

Não

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr (a).Pregoeiro (a) auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que
atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Env elopes contendo a Proposta e os Documentos
de Habilitação, respectiv amente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA
Ato contínuo f oram abertos os Env elopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro
procedeu à análise das propostas escritas, quando f oi v erif icado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao
exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de f ornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a
selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conf orme lista de classif icação da
proposta escrita apresentada a seguir:
Item
1
Classi
f .

Código
012.010.00
1
Código

Descrição do Produto/Serv iço
Vale Transporte Trabalhador
Proponente / Fornecedor Marca

Unidade
UN
Valor
Unitário

Quantidade
21600
Valor Total

Status
Lance

1 1445 ADILSON LIMA DOS SANTOS TRANSPORTES ME 8,50 183.600,00 Classif icado   
S

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO
Em seguida, o Pregoeiro conv idou indiv idualmente os autores das propostas selecionadas a f ormular lances de f orma sequencial, a

partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de v alor. A sequência de of ertas de lances ocorreu
da f orma que consta da lista de lances a seguir:
Item
1
Rodada Nº Lance

Código
012.010.00
1
Código

Descrição do Produto/Serv iço
Vale Transporte Trabalhador
Proponente / Fornecedor

Unidade
UN
%
Desconto

Quantidade
21600
Vlr. Lance
Unit.

Situação Data/Hora

1445 ADILSON LIMA DOS SANTOS TRANSPORTES
ME

0,00 8,50 Finalizado        
  

SITUAÇÃO DOS ITENS
Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As of ertas f oram classif icadas, conforme lista de situação
dos itens:
Item
Média Cotada

Código
Cod. Forn

Descrição do Produto/Serv iço
Proponente / Fornecedor

Unidade
Melhor Preço

Quantidade
Situação/Obs.

1
8,50

012.010.00
1
1445

Vale Transporte Trabalhador
ADILSON LIMA DOS SANTOS TRANSPORTES ME

UN
8,50

21600
Aceito
apenas 1 Proposta

HABILITAÇÃO



Aberto o 2º Env elope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, f oi v erif icado o
atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:
Código Proponente / Fornecedor Tipo Empresa Representante Situação
1445 ADILSON LIMA DOS SANTOS TRANSPORTES ME ADILSON LIMA DOS

SANTOS
Habilitado       

ADJUDICAÇÃO
À v ista da habilitação, f oi  (ou f oram) declarado(s) v encedores e não tendo hav ido qualquer manif estação de intenção de recurso
pelos representantes presentes, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) adjudicou o os itens do pregão as empresas:
Item
Código

Código Descrição do Produto/Serv iço
Proponente / Fornecedor

Unidade
Adjudicado

Quantidade
Marca

1
1445

012.010.00
1

Vale Transporte Trabalhador
ADILSON LIMA DOS SANTOS TRANSPORTES ME

UN
Sim

21600

Em seguida, inf ormou que o processo seria encaminhado a (o) Sr (a) ______________________ (autoridade competente) para
homologação. Inf ormou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta
caso a Adjudicatária não v iesse a f irmar o contrato respectiv o, sendo que os mesmos seriam dev idamente conv ocados se isto v iesse
a ocorrer. Por f im, inf ormou que os env elopes documentos de habilitação que não f oram abertos estariam à disposição no
______________________________________________ (inf ormar local e endereço), no horário _________ (inf ormar o horário, por
exemplo, comercial, ou das tantas às quantas horas) para retirada pelos interessados, decorridos _____ (_____) dias após a assinatura
do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lav rando-se esta Ata dos
Trabalhos, que v ai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das
licitantes presentes e que assim o desejaram.

RECURSO
Após a declaração da licitante v encedora, houv e intenção de recurso manif estada pelo(s) seguinte(s) representante(s) presente(s):
_________________________________________________________________________ (mencionar o nome do representante),
representante da licitante _______________________________________________________________ (mencionar o nome da licitante),
tendo o mesmo consignado o seguinte: "_________________________________________________________________" (mencionar as
razões apontadas pelo interessado);
Depois de consignada(s) a(s) intenção (ões) de recurso, pelo (a) Sr (a) Pregoeiro (a) f oi inf ormado que se encontrav a aberto o prazo de
3 (três) dias para a apresentação das respectiv as razões de recurso, assim como aos demais presentes que se encontrav am, desde
logo, intimados para a apresentação de contra-razões de recurso, cujo prazo, também de 3 (três) dias tem início imediatamente após o
prazo para as razões de recurso, inf ormando ainda que o processo respectiv o estaria à disposição para v ista imediata dos
interessados junto ao Setor ___________________________________________________________________________________
(mencionar o setor, local e endereço), no horário comercial (ou das tantas às quantas horas). Inf ormou ainda o (a) Sr (a) Pregoeiros (a)
aos presentes que caso o(s) recurso(s) v ierem a ser acolhido(s), importará apenas na inv alidação dos atos insuscetív eis de
aprov eitamento e, na hipótese de rejeição do(s) recurso(s), ou ainda no caso de aprov eitamento dos atos até então praticados, a

sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viés se a f irmar o contrato respectiv o, sendo que
os mesmos seriam dev idamente conv ocados se isto v iesse a ocorrer. Por f im, inf ormou que os env elopes documentos de habilitação
que não f oram abertos estariam à disposição no
_____________________________________________________________________________ (inf ormar local e endereço), no horário
__________ (inf ormar o horário, por exemplo, comercial, ou das tantas às quantas horas) para retirada pelos interessados, decorridos
_______ (________) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária, ou do julgamento do(s) recursos, no caso deste inv alidar ato
imprescindív el à contratação.

ENCERRAMENTO
Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, f oi v erif icado o atendimento dos requisitos estabelecidos
no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item
1445
Código

ADILSON LIMA DOS SANTOS TRANSPORTES ME
CNPJ: 08.025.537/0001-18
OSVALDO CRUZ, 472 LOJA 12 - CENTRO, SANTO
ANASTACIO - SP, CEP: 19380-000
Telef one: (18)3263-3674 (
Descrição do Produto/Serv iço

Unidade Quantidade Valor
Unitário

Valor Total

1 012.010.001 Vale Transporte Trabalhador UN 21600 8,50 183.600,00
Total do Proponente 183.600,00

Em seguida, lav rando esta Ata dos Trabalhos, que v ai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e,
ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS
O participante não apresentou corretamente os documentos descritos no item 7.2, letra C e 7.3, letras C e D, assim com base no
artigo 48 paragraf o terceiro da lei 8666/93 f oi concedido a ele o prazo de 8 dias uteis para apresentação de nov a documentação. Fica o
licitante adv ertido que a nao apresentação no prazo culminara na sua inabilitação. O licitante sai intimado da sessão.



ASSINAM
Comissões / Portarias:

________________________________________________
Pregoeira: ROSICLER DE FARIAS SILVA
CPF.: 251.198.248-03

Proponentes:

________________________________________________
Representante: ADILSON LIMA DOS SANTOS
CPF.: 080.416.488-60
RG.: 23.800.244-5
Empresa: ADILSON LIMA DOS SANTOS TRANSPORTES ME


