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Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2018 às 10:00 horas, reuniram-se o 
Pregoeiro e a Equipe de Apoio com a finalidade precípua de divulgar o resultado 
preliminar da fase de julgamento da habilitação, referente a este Pregão, destinado à 
Registro de Preços para a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Horas Máquinas e Caminhões com Condutor/Motorista. Aberta a sessão, o 
Pregoeiro inteirou-se das análises desenvolvidas em consenso com os Membros da 
Equipe de Apoio e com o Representante da Secretaria Requisitante e, dos resultados das 
diligências realizadas para instruir e complementar o Processo. Pelas análises da 
documentação apresentada pelas Empresas para efeito de comprovação das 
características dos equipamentos ofertados e da propriedade/posse (subitem 16.3 do 
edital), ficam habilitadas as empresas:  

 CHV SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. EPP (lote 3); 
 FNL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. EPP (lote 4). 

E, inabilitadas as seguintes empresas, nos Lotes a saber,:  
 EMIX – COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP – no lote 1, pela 

não comprovação das especificações mínimas exigidas nas descrições dos 
equipamentos do item 3; 

 RODRIGO CUNHA VENTURA ME – no lote 2, pela não comprovação das 
especificações mínimas exigidas nas descrições dos equipamentos dos itens 1, 2, 
3, 4 e 5; 

Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, da presente ata está-se 
encaminhando uma via a todos os licitantes, para manifestarem-se, se desejarem, dentro 
do prazo de 03 (três) dias que a lei lhes confere. Nada mais havendo a tratar-se, deu-se a 
sessão por encerrada lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai 
devidamente assinada. 
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