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ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

TOMBADO SOB O No01/2020, ORIGINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 

11/2020DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE CACHOEIRA 
GRANDE-MA. 

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às oitohoras, pontualmente, na sala de 

reunião da Prefeitura, localizada a Praça Ataicle Sousa Pinho, sno, Centro, Cachoeira Grande-MA, 
reuniram-se em sessão pública o pregoeiro, Jose Leandro Silva Rabelo e demais membros da 
Equipe de Apoio designadas por Portaria, para proceder à sessão de abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL no 01/2020, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de 

transporte escolar para o Município de Cachoeira Grande. Tudo em conformidade com o que consta do 
Processo Administrativo em epígrafe. A sessão teve seu desenvolvimento registrado, sem emendas, 

rasuras ou ressalvas, nos termos seguintes: 

ABERTURA 

Às oito horas, pontualmente, o pregoeiro deu início aos trabalhos fazendo registrar que uma empresa 

estavapresente à sessão. Em seguida lhes foi comunicado sobre os objetivos do Pregão e a ordenação 
dos trabalhos, após, o pregoeiro realizou o credenciamento a partir da apresentação da cédula de 
identidade ou documento equivalente nos termos do Edital, visando a comprovação de existência de 

poderes para formulação de lances e a prática dos demais atos da empresa presente, obtendo o 

seguinte resultado: 

Proponente CREDENCIADO 

L N° UCITANTE CNP) Motivos 

01 COOPERATIVA DE TRANSPORTE Cumprimento aos requisitos de 
E 	SERVIÇOS 	EM 	GERAL 	- 
COOPERAG 

26.529.808/0001-54 credenciamento 	exigidos 	no 
edital. 

Após o credenciamento, o pregoeiro passou ao recebimento da Declaração de Enquadramento na Lei 
Complementar no 123/2006, em seguida passou ao recebimento da Declaração da Licitante, em 
cumprimento ao que determina o inciso VII do art. 40  da Lei no 10.520/2002, de que conhece e atende 
pienanreirte os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e dos dois Erwelopes contendo a 
Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente, as quais foram devidamente atendidas na 
forma solicitada. 

EXAME DE CONFORMIDADE DA PROPOSTA 
Ato contínuo, o pregoeiro passou à abertura dos Envelopes contendo a Proposta de Preço da 
empresapresente ao certame, e, procedeu ao exame de conformidade da mesma examinando a 
compatibilidade do objeto, piam e condições para prestação dos serviços, conforme definidas no Termo 
de Referência. 

RESULTADO/0~E DE CONFORMIDADE DA PROPOSTA 
Concluído o exame de conformidade das propostas, o pregoeiro considerou a proposta da empresa 
classificada. 

114° LICITANTE Resultado 

01 COOPERATIVA DE TRANSPORTE E 
SERVIÇOS EM GERAL - COOPERAG 

CLASSIFICADA 	- 	Apresentou 	proposta 	em 
conformidade para o objeto constante do Termo de 
Referência em todos os seus requisitos. 
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frrt te-rir/2  o pregoako procedeu ao registro do rflanfir valer POR ITEM, de acordo com o critério 
de julgamento estabelecido no edital, na seguinte conformidade: 
ITEM 1 - ÔNIBUS 

LICITANTE 
VALOR UNITÁRIO 
PROPOSTO (R$) 

COOPERATIVA 	 DE 
TRANSPORTE E SERVIÇOS 
EM GERAL - COOPERAG 

R$ 6.175,00  

ITEM 2- TOYOTA 

LICITANTE 
VALOR libai Ált10 

PROPOSTO (R$) 
COOPERATIVA 	 DE 
TRANSPORTE E SERVIÇOS 
EM GERAL - COOPERAG 

R$ 6.17500  , 

FASE DE LANCES/NEGOCIAÇÃO 

A partir da classificação da proposta, considerando o critério de menor preço GLOBAL, procedeu-se a 
fase de negociação, considerando que havia apenas uma empresa presente. Registre-se quehouve 
redução dos preços. 

ITEM 1 - ÔNIBUS 

LICITANTE 
VALOR 

UNITÁRIOPROPOSTO 
VALORUNITÁRIO 
NEGOCIADO (R$) 

(R$) 
COOPERATIVA 	DE P4 6.150,00 
TRANSPORTE 	E R$ 6.175,00 
SERVIÇOS EM GERAL - 
COOPERAG 

ITEM 2- TOYOTA 

LICITANTE 
VALOR 

UNITÁRIOPROPOSTO 
VALOR 

UNITÁRIONEGOCIADO 
(R$) (R$) 

COOPERATIVA 	DE R$ 7.100,00 
TRANSPORTE 	E R$ 7.125,00 
SERVIÇOS EM GERAL - 
COOPERAG 

HABILITAÇÃO 
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Pregoeiro abriu o envelope de habilitação da proposta 

classificada. Feita a análise nas documentações apresentadas pelaCOOPERATIVA DE 
TRANSPORTE E SERVIÇOS EM GERAL - COOPERAG, foi verificado que a licitante apresentou 
a documentação em conformidade com o item 8.1 do edital, diante de que o pregoeiro 
considerou a empresa HABILITADA.Em seguida, os documentos de habilitação foram rubricados 

pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelolicitante presente. 

RESULTADO/DECLARAÇÃO DO(S) VENCEDOR (ES) 

A vista da habilitação da empresa responsável pelos menores preços, em conformidade com as 
exigências do Edital, o Pregoeiro declarou a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE E 
SERVIÇOS EM GERAL - COOPERAG vencedora de todos os itens do certame. 



Raimundo kotrrhá rerreira Costa Filho 
/7 F  _ '— 

Equipe  de Apoio 	/ 

LICITANTE: 

Luis de Melo Araújo 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EM GERAL - COOPERAG 
CNIU:26.529.808/0001-54 
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RECURSO ADMINISTRATIVO 

Em seguida o Pregoeiro concedeu a palavra para o registro da manifestação de recurso dos atos 
praticados no Pregão, sendo que a empresa nada teve a manifestar. 

ENCERRAMENTO 
A empresa terá o prazo de 48h para apresentar a readequação dos preços. Nada mais havendo a tratar 
foi encerrada a sessão, com a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo 
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e licitante presente. Cachoeira Grande - MA, 10 de 
fevereiro de 2020. 
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