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ATA 

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 14h00min, na Sala de 

Licitações do Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Sra. Pregoeira nomeado pela 

Portaria nº. 0688/2019 que designou Carla de Matos Affonso, e sua Equipe de Apoio, para 

procederem ao ato da abertura dos envelopes 01 e envelopes 02 do Edital de Licitações n.º 

010/2020 – MODALIDADE PREGÃO – PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO TOTAL, 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N.º 13487/2020; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

FUNERÁRIA PARA   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA FAMÍLIAS 

VULNERÁVEIS REFERENCIADAS PELOS CRAS - CENTROS DE REFERÊNCIAS DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL. A Sra. Pregoeira deu início a 

Sessão esclarecendo aos presentes à sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, 

estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão 

(tempo para consulta por telefone, parâmetro dos lances verbais, etc.). Fez-se presente e foi 

credenciada a empresa, LUIZ CARLOS DUTRA - ME, CNPJ: 15.666.194/0001-36, sendo 

amparada pela lei 123/2006 representada pela Sra. Pricila Dutra, CPF: 003.546.610-35,Após 

foi solicitado ao licitante, a entrega do envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope 

contendo os Documentos de Habilitação. Em seguida foi aberto o envelope n.º 01 (Proposta 

de Preços) das empresas, sendo que a empresa, LUIZ CARLOS DUTRA - ME cotou o valor 

total do lote R$ 232.420,00, (duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e vinte reais).De 

imediato a Sra. Pregoeira passou a fase de lance onde a empresa alega que pode ofertar o 

valor de R$ 180.548,33 (cento e oitenta mil quinhentos e quarenta e oito trinta e três 

centavos), mas afirma não consegue reduzir os valores unitários dos itens 02, 04, 06, 07 e 

08. Sendo assim havendo dúvida, nos valores unitários, a Sra. Pregoeira abre prazo de 

diligencia, para solicitação de novos orçamentos. Logo se perguntou ao licitante se haveria 

alguma manifestação e o representante da empresa LUIZ CARLOS DUTRA – ME alegou 

que conforme o item 6.15 para fase de lances será considerado o valor total do lote e a 

mesma chegou no valor de referencia, afirma que todas as suas urnas são de marca e 

modelo superiores aos orçamentos acostados ao processo.O envelope de nº 02 ficará retido  

e devidamente lacrado para posterior continuidade do certame.Nada mais a registrar em Ata, 

a Sra. Pregoeira encerrou a sessão às 15h15min. E para constar eu 

_____________________ Aline da Silva Jacques, matrícula 7189, digitei a presente ata que 
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depois de lida e aprovada será assinada por mim, pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio e 

Licitantes presentes. 

 

 

_____________________________ 

Carla de Matos Affonso  

 Pregoeira 

 

 

____________________________ 

Elisandra Nunes - Membro de Comissão 

 

 

 

 

_____________________________ 

Luiz Carlos Dutra – ME 

 


