
PREGÃO PRESENCIAL n.º 081/2018
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS  E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR ESTEIRA

 
Na data de 06 de setembro de 2018, às 14:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo, reuniram
do Pregão em epígrafe. 
 
Portaria Data Nome 
13165 02/01/2018 Ângela Maria Batista Salvador
13165 02/01/2018 Geórgia Rachel Zanati
13165 02/01/2018 Silvano Supino Ferraz

CREDENCIAMENTO 
Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessado à sessão, teve início o credenciamento do

participante, consistindo no exame dos documentos oferecidos, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação 

de propostas e a prática dos demais atos de atribuição do licitante, conforme lista abaixo:

Código 
Lances 

Proponente / Fornecedor 
Representante 

9700 
Sim 

WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
RENATO RUI CORREA 

Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio 

plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de 

Habilitação, respectivamente. 

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA
Dando continuidade aos trabalhos foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de 

Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise, quando foi verificado se a proposta apresentada atendia aos requisitos do edital. Pass

então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade a proposta foi 

considerada classificada conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item 
1 
Classif. 

 
 
Código 

Descrição 
Proposta para todos os itens
Proponente / Fornecedor

1 9700 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO
Tendo em vista a participação de apenas uma empresa no presente 

considerada classificada conforme segue:

Item 
1 
Rodada 

 
 
Nº Lance 

 
 
Código 

Descrição
Proposta para todos os itens
Proponente / Fornecedor

  9700 WEST PARTS 

  9700 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

SITUAÇÃO DOS ITENS
Ato contínuo, o Pregoeiro convidou o representante presente, à negociação direta, 

lista de negociação  abaixo: 
Item 
 

 
Código 

Descrição 
Proponente / Fornecedor

1 
 

 
9700 

Proposta para todos os itens
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

HABILITAÇÃO 
Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, inclusive 

consultada a autenticidade dos documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos sites de origem, foi verificado o 

atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta da lista abaixo:

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 081/2018 

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS  E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR ESTEIRA 

Na data de 06 de setembro de 2018, às 14:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo, reuniram-se para a 

Cargo CPF 
Ângela Maria Batista Salvador Equipe de Apoio 072.275.708-51
Geórgia Rachel Zanati Pregoeiro 246.811.518-07
Silvano Supino Ferraz Equipe de Apoio 287.073.728-92

Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessado à sessão, teve início o credenciamento do

dos documentos oferecidos, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação 

de propostas e a prática dos demais atos de atribuição do licitante, conforme lista abaixo: 
Tipo Empresa 
CPF 

CNPJ 
RG 

Preferência de contratação (art. 
44 da LC 123/2006)

WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP 
301.242.218-82 

27.614.905/0001-08 
33.721.927 

Sim 
Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu a declaração do Licitante de que atende 

plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de 

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 
tinuidade aos trabalhos foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de 

Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise, quando foi verificado se a proposta apresentada atendia aos requisitos do edital. Pass

a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade a proposta foi 

considerada classificada conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir: 

dos os itens 
Proponente / Fornecedor 

 
 
Valor Total

WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO 
Tendo em vista a participação de apenas uma empresa no presente certame, não houve etapa de lances, e a proposta foi 

considerada classificada conforme segue: 
Descrição 
Proposta para todos os itens 
Proponente / Fornecedor 

 
 
% Desconto 

 
 
Vlr. Lance 
Tot. 

WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 0,00 2.372,19 
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 3,04 2.300,00 

SITUAÇÃO DOS ITENS 
Ato contínuo, o Pregoeiro convidou o representante presente, à negociação direta, visando a obtenção da melhor oferta, conforme 

Proponente / Fornecedor 
Melhor Preço

Proposta para todos os itens 
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 

2.300,00

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, inclusive 

consultada a autenticidade dos documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos sites de origem, foi verificado o 

os requisitos estabelecidos no Edital, o que consta da lista abaixo: 

 

1 

 

se para a sessão de julgamento 

RG 
51 17.804.159-2 
07 19.889.877-0 
92 32.092.068-9 

Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessado à sessão, teve início o credenciamento do 

dos documentos oferecidos, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação 

Preferência de contratação (art. 
44 da LC 123/2006) 

 
recebeu a declaração do Licitante de que atende 

plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de 

tinuidade aos trabalhos foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de 

Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise, quando foi verificado se a proposta apresentada atendia aos requisitos do edital. Passou 

a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade a proposta foi 

Valor Total 

 
Status 
Lance 

2.372,19 Classificado    
S 

certame, não houve etapa de lances, e a proposta foi 

 
 
Situação 
Finalizado            
Negociado             

visando a obtenção da melhor oferta, conforme 

Melhor Preço
 
Situação 

2.300,00
 
Aceito 

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, inclusive 

consultada a autenticidade dos documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos sites de origem, foi verificado o 



Código Proponente / Fornecedor 
9700 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

 
ADJUDICAÇÃO 
Após a declaração da licitante vencedora e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso, o Sr Pregoeiro 

adjudicou o item objeto do pregão à empresa vencedora:

Item 
Código 

Descrição 
Proponente / Fornecedor 

1 
9700 

Proposta para todos os itens 
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr Prefeito Municipal para homologação. 

RECURSO 
Não houve. 

ENCERRAMENTO 
Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando

juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelo representante da licitante presente. 

9700 
Item 

WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
CNPJ: 27.614.905/0001-08 
R SERGIPE, 3993 - VILA PAULISTA, CATANDUVA 
Telefone: (17)99674-8620Fax: (17)3531
Descrição 

1 Proposta para todos os itens 
Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos 
representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

 
OCORRÊNCIAS 
Não houve. 
 
ASSINAM 
Comissões / Portarias: 
 
 
___________________________________________________
Ângela Maria Batista Salvador 
CPF.: 072.275.708-51 
RG.: 17.804.159-2 
Cargo: Equipe de Apoio 
PORTARIA: 13165 DE 02/01/2018 
 
 
___________________________________________________
Silvano Supino Ferraz 
CPF.: 287.073.728-92 
RG.: 32.092.068-9 
Cargo: Equipe de Apoio 
PORTARIA: 13165 DE 02/01/2018 
 
Proponentes: 
 
 
___________________________________________________
Representante: RENATO RUI CORREA 
CPF.: 301.242.218-82 
RG.: 33.721.927 
Empresa: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

 

Tipo Empresa Representante 
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP RENATO RUI CORREA 

licitante vencedora e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso, o Sr Pregoeiro 

adjudicou o item objeto do pregão à empresa vencedora: 
 
Adjudicado 

 
Motivo 

WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI  
Sim 

 
 

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr Prefeito Municipal para homologação.  

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, 

juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelo representante da licitante presente.  
LUBRIFICANTES EIRELI 

VILA PAULISTA, CATANDUVA - SP, CEP: 15803-160 
8620Fax: (17)3531-0080 

 
 

Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos 
representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram. 

______________________________ 

 
 
___________________________________________________
Geórgia Rachel Zanati 
CPF.: 246.811.518-07 
RG.: 19.889.877-0 
Cargo: Pregoeiro 
PORTARIA: 13165 DE 02/01/2018 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

Empresa: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 

 

 

2 

 

Situação 
 Habilitado  

licitante vencedora e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso, o Sr Pregoeiro 

se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, 

 
Valor Total 

2.300,00 
Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos 

___________________________________________________ 


