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ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 – REGISTRO DE 

PREÇOS 

 
Aos quinze dias do mês de julho do ano de 2020, às nove horas, reuniu-se 

a Comissão Licitação, designada pela Portaria nº 361/2019 de 25/10/2019, com a presença 

dos membros Alice Knevitz Witt, Evilásio Feck, sob a presidência de Thaís Machado, para 

credenciamento dos licitantes presentes a sessão, encartadas no processo licitatório nº 

192/2020, de acordo com as exigências do edital de licitação nº 013/2020, modalidade 

Pregão Presencial, critério de julgamento menor preço por item, destinado aquisição de 

equipamentos de segurança contra incêndio para atender as necessidades das secretarias 

municipais. 

Foram credenciados os seguintes licitantes, conforme documento de 

identificação: SAP Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio Eireli ME. A 

empresa Josue Daitx dos Santos ME não apresentou os documentos de credenciamento 

fora do envelope de proposta ficando nesse caso impedida de ofertar lances verbais. 

Após o credenciamento, foram recebidos os envelopes de proposta e de 

habilitação dos licitantes. Aberto os envelopes de proposta dos licitantes: Josue Daitx dos 

Santos ME; SAP Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio Eireli ME, 

foram rubricadas as propostas pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos licitantes 

presentes. Posteriormente a análise da adequação das propostas às exigências editalícias, 

a Pregoeira deliberou por classificar as propostas dos licitantes. Assim, tendo em vista o 

menor preço, passando-se a renegociação dos valores, declarou-se vencedora do certame a 

empresa SAP Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio Eireli ME nos 

itens: 01 no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), 02 no valor de 19,50 (dezenove 

reais e cinquenta centavos), 03 no valor de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos), 04 no 

valor de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos), 05 no valor de R$ 8,50 (oito reais e 

cinquenta centavos), 06 no valor de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos), 07 no valor de 

(sete reais e noventa centavos). 

A proposta do item 01 da empresa SAP Comércio e Manutenção de 

Equipamentos Contra Incêndio Eireli ME referente ao item Extintor Novo PQS 4kg ABC, 

apresentou-se acima do valor de referência expresso na cotação prévia realizada na fase 

interna do processo licitatório, mas foi classificada pela Pregoeira juntamente a Equipe de 

Apoio, pois apresentaram-se dentro do valor de mercado. 
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Julgada aceitável as propostas, aberto os envelopes de habilitação das 

empresas Josue Daitx dos Santos ME; SAP Comércio e Manutenção de Equipamentos 

Contra Incêndio Eireli ME, rubricados os documentos pela Pregoeira e pelos licitantes 

presentes, e após verificada as documentações apresentadas, a Pregoeira deliberou por 

habilitar a empresa SAP Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio Eireli 

ME e inabilitar a empresa Josue Daitx dos Santos ME por não apresentar o que pede o item 

6.1.7 do edital (Alvará de Licença de Localização), apresentando neste caso apenas um 

protocolo de requerimento da Prefeitura Municipal de Torres. Na sessão, a empresa SAP 

Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio Eireli ME manifestou interesse 

de intenção de recurso. 

Nada mais havendo, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata 

que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes, e por mim 

Thaís Machado, que secretariei os trabalhos. 

 
 

Terra de Areia, 15 de julho de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thaís Machado (Presidente)  Alice Knevitz Witt (Membro da Comissão) 

Evilásio Feck (Membro da Comissão)   

 


