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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 054/2018 – OBJETO: aquisição de veículo automotor para 
atendimento das necessidades da Central do Programa Bolsa 
Família, de acordo com as especificações e quantitativos constantes 
do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital. 
 

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quinze horas, reuniram-se a Pregoeira Bárbara Maria 

Barbosa Costa e membro da equipe de apoio, Luís Henrique Andrade Paula, nomeados pelo Decreto n° 

039/2018, e a advogada Dra. Isabela Benevides para realização do recebimento e abertura dos envelopes 

contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação das licitantes interessadas em participar do 

Pregão Presencial nº 022/2018, cujo objeto constitui a aquisição de veículo automotor para atendimento das 

necessidades da Central do Programa Bolsa Família, de acordo com as especificações e quantitativos 

constantes do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital. Foi registrado que o edital foi publicado na íntegra 

no Diário Oficial do Município de Amargosa no dia 07/06/2018 (edição 2407) e que não houve registro de 

impugnação ao instrumento convocatório. A Pregoeira deu início ao certame solicitando ao licitante que 

entregasse os documentos para o credenciamento, bem como os envelopes de proposta e habilitação de 

participação no Pregão. Registrou-se a presença da Empresa: 

 
EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE/CPF 

BRIONE VEÍCULOS LTDA 06.276.991/0002-05 
OSVALDO OLIVEIRA DE ANDRADE – 

778.959.325-00 

 
Os documentos de credenciamento foram analisados e assinados, visto que se encontraram conforme Edital. 
Ato contínuo passou-se à abertura do envelope de proposta de preços conforme tabela abaixo:  
 

 (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ SITUAÇÃO 

BRIONE VEÍCULOS LTDA 98.490,00 ACEITA/CLASSIFICADA 

 

Em virtude de haver apenas uma empresa participante, a pregoeira passou à negociação direta para redução 

do valor apresentado pela empresa. A empresa apresentou o valor de R$ 98.000,00. A pregoeira solicitou mais 

uma redução de valor e a empresa apresentou o valor de R$ 97.000,00, comprometendo-se, ainda, a entregar 

o veículo com o tanque cheio (60 litros). 

A pregoeira passou a abertura do envelope com os documentos de habilitação da empresa para conferência, e 

não foi constatada nenhuma irregularidade, a pregoeira declarou a empresa habilitada e vencedora do 

certame. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de 

Apoio, a Sra. Advogada e Licitante presente, submetendo-se o processo à Autoridade Competente.  

 
 
BÁRBARA MARIA BARBOSA COSTA 
PREGOEIRA 
 

LUÍS HENRIQUE ANDRADE PAULA 
EQUIPE DE APOIO 

 
BRIONE VEÍCULOS LTDA                                             ISABELA BENEVIDES 
OSVALDO OLIVEIRA DE ANDRADE                            OAB BA 53.399 
CPF: 778.959.325-00 
                                                                                  


