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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÁO PRESENCIAL

Às 09:30 do dia 3l de Julho de 2018, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e

,á.pa"tiuor membros da Equipe de Àpoio, para recebimento. e abertura dos envelopes contsndo as propostas de

pr"ià. . Jo"u-"ntagão, cujo objeto é-Aquiiição de três Ambulâncias Tipo A Simples Rernoção, Tipo furgoneta,

ãrijinal de fábrica,0 km, para suprir a demanàa do Fundo Municipal de Saúde.. o(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessào

esclarecendo âos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente. o(a). Pregoeiro(a) solicitou

uà. Srr. ."p.a."ntantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração

nara credenciamento.

Vrticiparam deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) replesentante(s):

R L DE FAR,IAS E I RELI .

SEM REPRESENTANTE CREDENCIADO

observaÇâo

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expl'essos abaixo

Após a abertura da sessão publica Íoi constado que havia apenas a

licitante R L DE FARIAS EIRELI j.nteressada a parllcipar do

pio-"""o licitatório onde nos protocolou sua documentaÇâo um dia
àntes da abertura, continuando os trabalhos com os envelopes da

iicitante R L DE FARIAS EIRELI sem representante credenciado' a

ãomissao decidiu por da continuidade ao processo licitatcrio' haja
vista a urgência na necess.idade para aquisiÇão das anbulânclas'
justificanáo ainda que )â e a segunda chamada para aqui'siÇãc das

á.b,]lâ.rcias onde a primej'ra nâo acudiram interessados'

I tem: 00001 - Ambu]ância
Quant idade :

Tipo À - Simpl e s
3,000

RemoÇâo Tipo Furgoneta
Unidade de fornecimento: UN r DAIE

OBS. : Participaram deste iten oa licitantes abaixo selecionaCos' cofit

suas reipectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
cfassifiãadas e os proponentes convocados para a fase de lances'
As propostas assinalãdaã com (D) foram desc.la§sificadas pelo(a)
eregoeiro(a) . os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO

UNITÁRIO.

Prop. Base R L DE EARIAS EIRELI

HabilitaÇão R L DE FARIAS EIRELI, Data: 31/07'12018 às

Dec.vencedor R L DE FARIAS EIRELI, Datar 31,/07l2018 às

R§

10:58:43

10:58:46

Após ser definido o menor preÇo unitário, .cotado pefa
sinelr. consj-derando que ninguém manifestou intenÇão de
Prêgoeiro(a) adjudicou o item 00001 à licitante R L

3l/0'l /201-B às 10:59:21'

empresaRLDEFARIAS
interpor recurso/ o (a)
DE EARIAS EIREL] CM

ROD. TRANS/TI\IÂ7,oNICA, I()'RUÁ ITNtrXO AO GINÀSIO N'IUN.
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Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e

;"pr*;;;t* pr.sentes. o(A) pr"Ào"irotuia".ra.ou en"àados os rrabalhos, agradecendo a presença de todos

PREGOETRO (A)

NOME

E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÂO

Pregoeiro (a) RoNISON AGUIAR HOLANDA

EquiPe aPoio ERONIAS GOMES LEAL

\íquipe apolo ANTONIA CLEIA DA SILVA sANTos

SlNATURÀ

S&fu,J

tlOD. TRÂNSAI\I-{ZOi\-lCA, l0'Rt'r '\N[xO AO CINASÍO MlrN
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