ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2018
Processo
Objeto

: 034/2018
: Contratação de empresa para aquisição de um de trator agrícola mínimo de

85 cv, em atendimento à Secretaria Municipal de Agricultara - proposta de
aquisição de equipamento/material permanente mapa 872659/2018 –
operação 1056301, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
tudo conforme Edital e seus anexos
Solicitante : Diretoria Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Às 08h30min. do dia 11 de fevereiro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Leo Gonçalves Walti e
Equipe de Apoio para, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de
julho de 2002 e alterações posteriores, e edital em epígrafe, realizar os procedimentos relativos a
este certame. No dia e hora indicados, foram recebidos os documentos de credenciamento e os
envelopes das propostas de preços e de habilitação das seguintes licitantes:
EMPRESAS
Agro – Vale Muriaé
Máquinas Agrícolas
EIRELI
Triama B.D. Peças e
Serviços Automotivos
LTDA

ME /
EPP

CNPJ
22.865897/0001-59

CREDENCIADO/
REPRESENTANTE
José Maria Diniz

CPF

IDENTIFICAÇÃ
O
674.717.146-20
MG –
5.454.818

11.078.678/0001-03

Alan Wilson Monteiro

095.627.426-95

MG16007335

Analisados os documentos de credenciamento foi constatado que os licitantes atenderam
perfeitamente às exigências do edital, tendo sido, portanto, admitidas a participar da licitação. Em
seguida, o Pregoeiro declarou iniciada a sessão e passou à abertura dos envelopes das
propostas, procedendo à verificação dos preços. Concluída a fase de lances e negociações, foi
apresentado o menor preço pela empresa. A licitante foi classificada na seguinte ordem:
Item

0001

Descrição

Quantidade

Unidade

Marca

Valor
Item

do

Valor Total

AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI
Trator agrícola novo, tração 4 rodas
1 UNIDADE Budny
103.000,00 103.000,0
– 4x4, motor com capacidade mínima
BDY0
de 85 cv, motor a diesel, sistema de
8540
direção hidrotástica, embreagem a
disco, plataforma plana, tomada de
força independente, mínimo de 12
marchas a frente e 4 a ré sistema
hidráulico mínimo de 02 válvulas de
controle remoto, freios hidráulicos à
óleo,
capacidade
de
levante
hidráulico mínimo de 3000 quilos,
tanque
de
combustível
com
capacidade mínima de 95 litros,
pneus novos, assento regulável,
buzina, teto de proteção para
operador.
Total do Fornecedor: 103.000,00
Total Geral: 103.000,00

Concluída a fase de lances e negociações, conforme consta da planilha de lances em anexo, parte
integrante desta ata, foi apresentado o menor preço pela empresa Agro-Vale Muriaé Maquinas Agrícolas
Eireli, no item: 01, no valor acima descrito. Em seguida, o Pregoeiro procedeu à análise das
documentações exigidas no edital. Analisados os documentos, foi constatado que o licitante atendeu aos
requisitos de habilitação, tendo sido, portanto, declarado vencedor. Pronunciada a decisão e franqueada
vista dos documentos e proposta da vencedora, não houve interesse na interposição de recurso. Diante da
ausência de intenção de recurso, o Pregoeiro declarou encerrada a sessão, lavrando a presente Ata que,

lida e achada conforme, vai assinada por Ele, Equipe de Apoio e pelos Licitantes presentes até o final do
certame.

____________________________________
Leo Gonçalves Walti – Pregoeiro
_____________________
___________________________
Edna Aparecida Godinho – Equipe de Apoio Carlos Eduardo do Santos Moreira –
Equipe de Apoio
_________________________________
Agro-Vale Muriae Maquinas Agrícolas EIRELI
CNPJ: 22.865.897/0001-59
__________________________________________
Triama BD Peças e Serviços Automotivos LTDA
CNPJ: 11.078.678/0001-03

