AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO,
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME
DATA: 14/12/2012.

HORÁRIO: 09:00 horas.

LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº. 001/2012.
OBJETO: A presente licitação destina-se a selecionar proposta para a aquisição, mediante Contrato, de
veículo para transporte de passageiros, conforme especificação, quantitativo e condições estabelecidas no
Anexo I e nas condições previstas no respectivo Edital.

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, com início às nove horas, realizou-se na
Sala de Reuniões, na sede da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, na Rua:
Alberto Stein, nº 466, 1º piso – Bairro: Velha, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, sessão
pública para o recebimento de propostas, relativas a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 001/2012,
que tem por objeto selecionar proposta para a aquisição, mediante Contrato, de veículo para transporte de
passageiros, conforme especificação, quantitativo e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições
previstas no respectivo Edital, com a presença do Pregoeiro André Domingues Goetzinger e da Equipe de
Apoio composta por Felipe Ruediger e Vanessa Fernanda Schmitt, designados pelo Decreto nº 010, de 27 de
novembro de 2012. Compareceram ao certame, entregando os necessários envelopes de propostas e
documentação, a seguinte empresa: BARIGUI VEÍCULOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número
79.763.884/0015-91, representado pelo Senhor Marcos José Kiel Martins, inscrito no CPF sob o número
726.967.969-04. Quanto aos documentos de credenciamento apresentados, constatou-se que a empresa
participante os apresentou em conformidade com o exigido na Cláusula Terceira do Edital. Procedida à
abertura dos envelopes identificados como de Propostas de Preços, passou-se à análise de seu conteúdo.
Após a análise criteriosa da proposta comercial, relativamente às imposições do Edital, constatou-se que
houve a classificação da proposta apresentada. Ato contínuo passou-se à fase competitiva, tendo a licitante
efetuado lance e atingido seu limite máximo de desconto, ficando assim a ordem de classificação:
Item: 1 – VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO (com as características constantes no Anexo Ido Edital de
Licitação)
Unidade de Medida: un
Valor estimado: R$ 45.012,00

Quantidade licitada: 01
Valor máximo: R$ 45.012,00

Proposta apresentada:
Classificada
SIM

Licitante
BARIGUI VEÍCULOS LTDA. (79.763.884/0015-91)

Valor R$
44.990,00

Situação
Menor preço

Rua: Alberto Stein, nº. 466 - Bairro: Velha, Blumenau / Santa Catarina.
CEP: 89036-200 - Fone (47) 3331-5827 - CNPJ 11.762.843/0001-41
www.agir.sc.gov.br

Data
13/12/2012

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO,
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR

Lance efetuado:
Rodada
1

Licitante

Valor do Lance R$

BARIGUI VEÍCULOS LTDA. (79.763.884/0015-91)

Hora do lance

44.900,00

09:18:00

Foi vencedor do item a empresa BARIGUI VEÍCULOS LTDA. (79.763.884/0015-91), com o valor de R$
44.900,00 (quarenta e quatro mil, novecentos reais).

A seguir, procedeu-se a abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação da empresa BARIGUI
VEÍCULOS LTDA. (79.763.884/0015-91), classificada como primeira colocada no item acima
evidenciado, concluindo que a mesma cumpre com as exigências do Edital de Licitação. Os documentos
apresentados foram analisados e rubricados por todos, na qual restou HABILITADA a empresa BARIGUI
VEÍCULOS LTDA. (79.763.884/0015-91). Diante do exposto fica declarada VENCEDORA a licitante,
conforme classificação acima apresentada (tabela). A licitante vencedora foi cientificada de que têm o prazo
de 03 (três) dias úteis para providenciar a assinatura do Contrato, após o contato estabelecido pela Diretoria
Administrativa da AGIR. O Pregoeiro abre espaço aos licitantes presentes para manifestação de recursos.
Não houve qualquer tipo de manifestação. A licitante desiste assim ao prazo recursal. Assim, o Pregoeiro
decidiu ADJUDICAR o respectivo item do presente certame à licitante vencedora devidamente habilitada,
conforme a classificação constante desta ATA. Em seguida a sessão foi suspensa pelo prazo necessário à
lavratura desta ATA. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada
mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão aos quatorze dias do mês de dezembro do ano
de dois mil e doze, indo esta assinada por todos os presentes.

Comissão:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER

FELIPE RUEDIGER

VANESSA FERNANDA SCHMITT

PREGOEIRA

APOIO

APOIO

Licitantes:

BARIGUI VEÍCULOS LTDA. (79.763.884/0015-91)
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