PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
CNPJ: 13.234.00010001-06 - TeI./Fax. (77) 3442-2134
Avenida Buriti, 291 -- Centro
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000
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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DO PREGÃO PRÈSENCIAL
N.° 00912020.
Às oito horas do dia seis de março do ano de dois mil e vinte, na sede da Prefeitura
Municipal de Buritirama - BA, situada na Avenida Buriti, 291, Centro, Buritirama, reuniu-se
o pregoeiro e a equipe de apoio composta pelos senhores(as): Uelbem de Souza Cruz,
como pregoeiro, Gleison Viana Marques e Jair Edi Marques dos Santos, como equipe de
apoio, o senhor Roger Lima Gomes das Neves, portador do RG n° 3023.254 SSP/DF e
CPF no 044.882.321-75, representante da empresa EL ELYON PNEUS EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o n.° 29.259.42010001-79; Porte da Empresa: Microempresa, e o senhor
Rodrigo de Andrade, portador da carteira de identidade n° 07.808.671-06 SSP/BA e CPF
n° 939.879.865-49, representante da empresa FIRMICIO FERREIRA DE SOUSA, inscrita
no CNPJ sob o n.° 13.648.63910001-20; Porte da Empresa: Microempresa, com o objetivo
de proceder a abertura da proposta de preços da licitação na modalidade de Pregão
Presencial sob o número 009/2020, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR
PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA-BA. O
EJiai do Pregão Presencial n.° 009/2020 foi amplamente divulgado nos jornais, DOU,
D CM de Buritirama e na internet no sitio https://io.orq.br/ba/buritirama/diarioOficial
cumprindo o que determina a Lei n.° 10.520/02 e em especial a MP 896/2019 e no
endereço http:/!www.burrama.baioorg.br!transprenci ali icitacoesNovo. cumprindo o art.
U
§1°, iroso IV, da Lei Nacional n° 12527/2011. Dando início aos trabalhos, o pregoeiro
O!iCtCLT a credencial e documento de identificação, com poderes de representação na
e.ente licitação das pesscas acima descritas, que após análise da documentação, o
pre:oeiro informou a todos que os representantes das empresas acima estavam
cedamente credenciados. Em seguida foi franqueado a palavra aos presentes, e não
havetdc nenhum pronunciamento, o Pregoeiro declarou credenciados os representantes
empresas acima citadas e declarou encerrada a fase de credenciamento. Após
encerrarIa a fase de credenciamento, o Pregoeiro suspendeu a sessão às 12:30h para o
horário de almoço por uma hora e meia, retornando as 14:00h. Dando continuidade ao
cortume o Pregoeiro iniciou a fase de recebimento dos envelopes, foi solicitado dos
hcitotea os envelopes contendo a propostas de preços e documentação de habilitação e
proredeu-se a abertura dos envelopes da proposta de preços, que no decorrer da análise
(s propostas e devido a complexidade, quantidade de itens e informações a serem
ooner:dm, e conforme o item 5.1 "Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro no
IamefliO da sessão, com registro da ocorrência em aia", o pregoeiro determinou às 18:44h

ião da sessão e definiu que seria reaberta uma nova sessão a ser realizada no
â9 rio março de 2020, às 08:00h, ficando de posse da comissão os envelopes de
habilitação. Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro determinou o encerramento da
:uniu. Ja qual lavra-se a presente Ata que após ter sido lida e aprovada pelos presentes,
;r raio , esmos assinada às 18:50 Hrs.
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BA, 06 de março de 2020.
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