PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
Rua do Rosário nº 04 – Centro – Queluzito - MG
CEP: 36.424-000 - Telefax: 31 3722-1222

ATA COMPLEMENTAR DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 048/2018
OBJETOS: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Às 10:00:00 horas do dia 30/08/2018, no endereço RUA DO ROSÁRIO, reuniram-se a pregoeira, ROSEMERY FERNANDES
CHASSIM FERREIRA, e a respectiva equipe de apoio, designados pelo ato de nomeação (Portaria: 0124 e 0121 respectivamente), para
verificar documentação acostado junto ao processo licitatório nº 068/2018 pregão 048/2018, cujo sessão pública foi realizada no dia
27/08/2018, referente aos questionamentos das licitantes presentes. Considerando análise da documentação apresentada pela empresa
DEISE DUTRA DIAS, registrada no CNPJ 30.880.103/0001-54 referente aos questionamentos ocorridos na sessão referente ao pregão
048/2018, considerando que os mesmos não sanaram as dúvidas elencadas, considerando que é dever da administração buscar a
proposta mais vantajosa, tendo como base os princípios estabelecidos pela lei 8.666/93, essa pregoeira, e a respectiva equipe de apoio
decidem em ABRIR DILIGÊNCIA para apuração dos fatos referente a aceitabilidade do CNAE da empresa DEISE DUTRA DIAS, e a
verificação do valor do item 01 – APARADOR DE CERCA. Na oportunidade, já fica a empresa DEISE DUTRA DIAS NOTIFICADA a
comprovar através de cópias de Notas Fiscais e/ou contratos, que já forneceu equipamentos, máquinas (conforme objeto do presente
edital) para entidades Públicas e/ou empresas privadas. Fica estabelecido o prazo até a data do dia 03/09/2018 para apresentação de
nova documentação. Após avaliação da documentação apresenta as demais licitantes serão convocadas para julgamento da proposta
vencedora. Nada mais havendo a se tratar, a pregoeira juntamente com a equipe de apoio decide em encerrar a presente sessão, cuja
ata vai assinada pela pregoeira e equipe de apoio.

Assinam:
_________________________________________
ROSEMERY FERNANDES CHASSIM FERREIRA
CPF:008.332.116-09
Pregoeiro(a)
_________________________________________
FLAVIO LUCIANO COSTA MOREIRA
CPF:659.090.546-00
Equipe
_________________________________________
ROSILEI ROSA BORGES DO CARMO
CPF:585.157.396-15
Equipe
_________________________________________
EDSON AMARO MAGALHOES
CPF:074.380.886-00
Equipe

