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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO 
 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 072/2019 

 

 

Objeto: Aquisição de óleo 2 tempos, para atender a equipe de Paisagismo da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEMDERMA, para o exercício 

de 2019, conforme autorização no processo nº 4078/2019 de 18/07/2019. 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove às 08:00 horas, reuniram-se a 

Senhora Pregoeira e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria Nº. 19.481/2019 de 14/06/2019, para os 

procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. A 

Pregoeira deu início à Sessão esclarecendo aos presentes à sistemática desta modalidade e seus aspectos 

legais. Foram recebidos os envelopes de Proposta e Habilitação do referido Pregão acima citado 

devidamente protocolados. Após, passou-se ao credenciamento dos representantes presentes, das 

seguintes empresas. 

 

EMPRESA REPRESENTANTE/IDENTIFICAÇÃO 
LAURET AGROPECUARIA LTDA ME WAGNER LORENCINI 

 

Passando a seguir ao exame dos documentos oferecido pela interessada presente visando à comprovação 

de existência de poderes para formulação de proposta e prática para os demais atos pertinentes ao 

certame. Em seguida, foi aberto o envelope, devidamente rubricados pelo representante presente, 

Pregoeira e Equipe, contendo a Proposta de Preços, sendo esta analisada e rubricada pela Pregoeira e 

Equipe de Apoio e representante credenciado. Após o respectivo exame, teve seu valor anunciado em voz 

alta a todos os presentes, resultando na seguinte proposta escrita: 

 

EMPRESA VALOR  
DA PROPOSTA ESCRITA E ETAPA DE 

LANCES – R$ 
LAURET AGROPECUARIA LTDA ME 868,00 – 855,00 

    

VENCEDOR DO CERTAME, A EMPRESA: LAURET AGROPECUARIA LTDA ME, NO VALOR DE R$ 
855,00. 
 
Procedeu-se então à abertura do envelope, devidamente rubricado por todos os participantes Pregoeira e 

Equipe, contendo a documentação de habilitação e, após análise dos documentos de habilitação da 

licitante vencedora, constatou-se que o que foi exigido no Edital foi atendido. Após a aclamação da 

licitante vencedora do respectivo edital, foi concedida vista aos presentes, para análise e rubrica dos 
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documentos de habilitação da vencedora. Nada mais havendo a ser tratado a Senhora Pregoeira deu a 

sessão por encerrada, agradecendo a presença de todos e em particular à Equipe de Apoio. 

 

Ibiraçu, 23 de agosto de 2019. 

 
 

Luana Guasti 
Pregoeira  

 
 

Lucimar Antônio da Silva                                                      Luzia Campos dos Santos       
    Equipe de Apoio                                                                                                              Equipe de Apoio 
 
 
 
PARTICIPANTE: 
 
 
LAURET AGROPECUARIA LTDA ME 


