SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de máquina cortador flutuador para corte e
acabamento de grama.
DATA DA SESSÃO: 03/09/2018 (segunda-feira).
HORÁRIO: 09h00m (nove horas).
Às 08h30 do dia 03/09/2018, na sala de licitações, localizada na sede administrativa da SURG, na Rua
Afonso Botelho, 63, Bairro Trianon, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, o Pregoeiro Oficial
PAULO CÉZAR TRACZ realizou abertura e julgamento da licitação em epígrafe. Às 08h41m, iniciou-se o
procedimento de credenciamento do representante da empresa interessada em participar deste pregão.
Para o credenciamento fez-se representar a empresa conforme abaixo:
EMPRESA CREDENCIADA:

FABIO CRESTANI – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 07.418.211/0001-98, neste ato
representada pelo Sr. FABIO CRESTANI
Após, foi solicitado à licitante credenciada a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação,
bem como, a declaração de ME/ EPP/MEI. Em seguida, foi solicitada a entrega dos envelopes contendo
as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação.
No decorrer foi aberto o envelope contendo a Proposta de Preços da licitante credenciada, a qual teve a
descrição do lote cotado e respectivo valor anunciado em voz alta, a todos os presentes, e cujos valores
encontram-se registrados no histórico do pregão em anexo.
Em negociação a empresa baixou o valores do produto para R$ 3.000,00. Conforme histórico do
Pregão em anexo.
Ato contínuo procedeu-se à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da Licitante que fez a
negociação, após a apreciação dos documentos, verificou-se que a licitante FABIO CRESTANI - ME, estava em
conformidade com as exigências do edital. Não houve intenção de interpor recurso. Nada mais havendo a relatar, dou
por encerrada a reunião às 09h20min, sendo que esta Ata, após lida e achada conforme por todos, assinada pelo
Pregoeiro e representante da Licitante presente.

PAULO CEZAR TRACZ
Pregoeiro

FABIO CRESTANI – ME
Licitante
FABIO CRESTANI
Representante legal

