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   As 08:30 horas do dia 20/05/2020 no Núcleo de Compras da Pref. Munic. de Augusto Pestana, reuniu-

se o pregoeiro e equipe de apoio designada pela Portaria nº 01/2020, pelo Senhor Prefeito Municipal Luis 
VILMAR ZIMMERMANN, para analisar os documentos relativos à participação do Pregão Presencial  SRP nº 

07/2020, tendo por objeto a  futura e eventual aquisição de MASSA ASFÁLTICA–CBUQ (concreto betuminoso 
usinado a quente (CBUQ), para entrega parcelada, de acordo com as necessidades, prazos e quantidades 

que vierem a ser solicitadas, destinado as atividades de restauração e manutenção de vias públicas realizadas 

pela Secretaria Municipal de Obras do município.  O edital de Licitação foi devidamente aprovado pela 
Assessoria Jurídica e autorizado pelo Prefeito Municipal. Aberta a sessão, iniciou-se com a fase de 

credenciamento. Constatou-se que apenas uma empresa mostrou interesse encaminhando seus envelopes 
para participação no certame. Foi credenciada a empresa: BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, 

inscrita no CNPJ sob nº 08.316.096/0001-03. Foi encerrada a fase de credenciamento. A empresa 
participante apresentou, fora dos envelopes, a declaração de que atende plenamente os requisitos de 

habilitação estabelecidos no edital, juntamente com os dois envelopes, um contendo a proposta financeira 

e outro com os documentos de habilitação. Passou-se a fase de abertura do envelope e análise da proposta 
financeira. A empresa participante apresentou proposta financeira no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e 

setenta reais ) por tonelada-TN  de concreto Betuminoso Usinado a Quente-CBUQ. Não houve negociação 
de preço tendo em vista que a empresa não tinha representante legal credenciado. O valor foi aceito e está 

abaixo do valor de referência estimado. A empresa participante foi declarada vencedora pelo valor da 

proposta apresentada. Deu-se início a análise dos documentos exigidos para habilitação. Encerrada a análise 
dos documentos de habilitação a empresa foi declarada habilitada no certame. Os valores unitários e totais 

estão devidamente expressos no documento Histórico do pregão, gerado pelo sistema LC sendo anexado 
aos autos do processo. Os autos deste processo serão encaminhados a análise e parecer jurídico final, logo 

após, sendo favorável, deve ser adjudicado encaminhado para homologação. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio. 
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