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PREGAO PRESENCIAL No 24/2017 
PROCESSO ADMINISTRAT1VO No 32/2017 

OBJETO: Contrataçäo de empresa para aquisiçào de um caminhAo médio, zero quilometro, potencia 
minima 1 5OCV, cabine corn barra de proteçAo nas portas, cintos de segurança de 03(tr8s) pontos, bancos 
em tecido, distancia entre-eixos minima 4.100mm, regulagem de direco, motor, diesel, corn carroceria em 
madeira, e direco hidráulica. 

ATA DA REALIZACAO DO PREGAO PRESENCL&L N° 24/2017 

Aos 19 (dezenove) dias do ma de maio do ano de dois mil e dezessete (2017) no prédio da Prefeitura 
Municipal de Cocal de Teiha -P1, reuniu-se as 09:00 horas, a Pregoeira Oficial deste Municipio e equipe de 
apoio, em atendirnento as disposiçöes contidas na Lei 10.520 de 17 de juiho de 2002 e no Decreto n. 5450 
de 31 de maio de 2005, pam realizar os procedimentos relativos a Pregao Presencial n.° 24/2017. Vencido 
o horário previsto para a abertura da sessão, a pregoeira declarou aberta a sessão para julgamento das 
propostas de precos e recebimento cia docurnentaçao de habilitaçâo. Compareceu a sesso as seguintes 
empresas: 1) ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 01.241.313.0001-02, 
representada pela Sra. Raquel Feitosa Nascimento, portadora do CPF n° 020.833.643-50; 2) MUTUM 
CAMINIIOES LTDA, CNPJ N° 03.915.476/0002-21, representada pelo Sr. Anderson Cardoso dos 
Santos, CPF n° 823.657.331-15; 3) JELTA TRUCK LTDA, CNPJ N° 01.635.764/0001-16, 
representada pelo S ra Danielle silva do Nascimento, CPF n° 991.489.19349. As licitantes restaram 
devidamente credenciadas. Em seguida iniciou-se a abertura do envelope contendo as propostas de preços. 
Analisada as propostas, todas foram declaradas classificadas, em conformidade corn o edital. Segue abaixo 
O mapa com os valores ofertados nas Propostas de Preços. A Pregoeira abriu a rodada de lances (mapa 
abaixo). 

LICFTANTE VL. INICIAL LANCE 01 LANCE 02 LANCE 03 LANCE 04 

ZUCATELLI R$ 240.000,00 R$ 224.000,00 SEM LANCE SEM LANCE SEM LANCE 
MUTUM R$ 252.002,00 R$ 225.000,00 R$ 220.000,00 R$217.000,00 R$ 215.000,00 
JELTA R$ 228.980,00 R$ 223.000,00 R$ 218.500,00 R$ 216.000,00 R$ 214.500,00 

LICITANTE LANCE 05 LANCE 06 LANCE 07 LANCE 08 LANCE 09 

ZUCATELLI SEM LANCE  
MUTUM R$ 213.000,00 VENCEDORA  
JELTA SEM LANCE  

Encerrada a fàse de lances, a empresa MIJTUM CAM11"T1OES LTDA apresentou o menor valor. Dando 
prosseguimento a sessão, procedeu-se a abertura do envelope contendo os documentos de habilitaçao da 
empresa MUTUM CAMJNIIOES LTDA. Após devida análise, venficou-se que a empresa restou 
inabilitada, vez que apresentou o Alvará de Localizacao e Funcionarnento fora da validade ((item 7.2.3.4, C 
do edital). A Pregoeira convocou a empresa que ficou classificada em segundo lugar, qual seja, JELTA 
TRUCK LTDA, no valor de R$ 214.500,00 (duzentos e quatorze mil e quinhentos reais). Dando 
prosseguimento a sesso, procedeu-se a abertura do envelope contendo os documentos de habilitacâo cia 
empresa JELTA TRUCK LTDA. Após devida anãlise, verificou-se que a empresa restou inabilitada, vez 
que näo apresentou o Alvará de Localização e Funcionamento (item 7.2.3.4, C do edital). A Pregoeira 
convocou a empresa que ficou classificada em terceiro lugar, qual seja, ZUCATELLI 
EMPREENDIMIENTOS LTDA, no valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais). Dando 
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prosseguimento a sessAo, procedeu.-se a abertura do envelope contendo os documentos de habilitação da 
empresa ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA. Após devida análise, verificou-se que a empres.a 
restou devidamente habilitada, em conformidade corn o edital. A empresa ZUCATELLI 
E1WREENIDINLENTOS LTDA foi declarada vencedora do certarne, corn o valor de R$ 224,000,00 
(duzentos e vinte e quatro mil reais). Os licitantes renunciaram expressamente a interposiço de recurso ou 
impugnaço ao certame. Nada mais havendo a tratar a pregoeira e a equipe de apoio deu por encerrada a 
sessäo, e determinou que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforrne vai assinada 
pela pregoeira e membros da equipe de apoio e o licitantes presente. 

qso~ 
Maria do Socorro Silva de Oliveira 

Leticia da Rocha Nkcimento 
Membro I 

/1 
Marina1vaMoreira de Sá 

Membro II 
Licitante Presente: 

1)Z~~AV~Mkl l 	S LTDA 

2) MUW S LTDA 

D~ ~e_L S-111-121, CLJ" 
3) JELTA TRUCK LTDA 


