
ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E 
JULGAMENTO DO PROCESSO N.º 33/2019 PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 06/2019 

No dia 16 de maio de 2019, às 13 horas reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de São 
Lourenço, situada em sua sede à Alameda Dr. Gabriel Avair, nº 58, centro, o Pregoeiro, Sr 
Renato Bacha de Lorenzo, e a equipe de apoio, composta pelos servidores Bruna Maria 
Rodrigues Sanches, Arthus Raphael Vasconcelos Machado e Iago de Carvalho Pereira, todos 
nomeados pela nomeada pela portaria nº 06/2019, para proceder a referida licitação. 
Dando abertura à sessão, o Pregoeiro verificou somente a presença da Empresa MULT 
SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ Nº : 
21.631.056/0001-14, representado neste pelo Sr. Mauro De Morais Junior – CPF n.º 
051.142.836-77. O pregoeiro verificando os documentos de credenciamento, constatou que os 
mesmos atendiam as exigências do edital. 
Em seguida foi aberto o envelope da proposta de preço da empresa MULT SOLUÇOES EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA com o valor de R$ 3.500 (Três mil e quinhentos reais). 
Em negociação com o Sr. Pregoeiro, a licitante apresentou redução de R$ 100 (Cem reais), 
passando o valor total da proposta a ser de R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais). 
Em seguida, foi aberto o envelope n.º. 02, contendo os documentos de habilitação. O Pregoeiro 
constatou que a licitante apresentou todos os documentos conforme as exigências do edital, com 
exceção da Declaração de Pleno Conhecimento exigida no item 1.1 do edital e constante do 
anexo IX, que não foi apresentado. Dessa forma, e considerando a inexistência de prejuízo ao 
interesse público, o pregoeiro requereu a licitante que apresentasse a referida declaração no 
prazo de 48 horas, sob pena de não ser realizado a adjudicação do objeto. Sendo assim, a 
empresa foi declarada habilitada e vencedora do certame, com a ressalva da necessária 
apresentação da Declaração de Pleno Conhecimento no prazo acima estipulado. Indagado  
sobre a intenção de interpor recurso, a licitante declinou do mesmo. 
Por fim, às 13h55, a presente ata foi lida publicamente e assinada por todos os presentes, 
inclusive o representante da MULT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 
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