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2ª ATA DE JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITATÓRIO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.302/2019 

 
SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, DE 
EMPRESA CLASSIFICADA EM SEGUNDO LUGAR, APÓS A DESCLASSIFICAÇÃO DA 
VENCEDORA, RELATIVOS À LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 ORIGINADO DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.302/2019. 
 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho, do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 10h30 min, na sala  
de reuniões, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto - BA, situada na 
Praça da Matriz, nº 22, nesta cidade, reuniram-se o Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio para proceder a 
abertura e análise dos documentos de habilitação da empresa 2ª (Segunda) colocada, em 
decorrência da desclassificação da empresa anteriormente declarada vencedora, proferia pelo 
Pregoeiro conforme ata da sessão pública. 
 
Dando início, o Sr. Pregoeiro constatou a ausência de representantes das empresas interessadas,  
informando aos demais que a empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS 
EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-10, outrora declarada vencedora no 
certame licitatório, fora declarada DESCLASSIFICADA por não ter apresentado no prazo 
estabelecido, a rede de oficinas credenciadas, com a indicação das concessionárias autorizadas, 
deixando de atender ao item 7.7.1 do Edital, tendo sido convocados, todos os interessados para 
nesta data, procederem a abertura e conferência dos Documentos de Habilitação da empresa 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.604.122/0001-97, 2ª (segunda) 
colocada no certame licitatório. 
 
Neste momento, foi aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação, e o Sr. Pregoeiro 
após análise, declarou a empresa HABILITADA, não havendo considerações sobre os documentos 
apresentados.  
 
Por este, fica notificada a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, a necessidade da 
apresentação da rede credenciada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, conforme consta no edital. 
 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pregoeiro deu por encerrada a Sessão e lavrou esta ata que foi 
achada de acordo com os acontecimentos durante a mesma, e vai assinada pelo Pregoeiro e equipe 
de apoio.  
 
Assinam:   

_________________________________ 
Washington Alves da Silva Oliveira  

Pregoeiro  
 

_______________________________                 ___________________________ 
Elma Rocha Dias Lima                                      Leila Mayana Lustosa Cezar 

Membro                                                                      Membro  
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