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ATA DE REALIZAçAO DO PREGÃO PRf,Sf,NCIAL

Às 14:30 do dia 3l de Julho de 2018, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e
respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de
preços e documentação, cujo objeto é Aquisição de umâ Ambulância Tipo A Simples Remoção, Tipo furgão, original
de fábrica, 0 km, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão
esclârecendo âos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou
aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração
para credenciâmento.

:*articiparam deste ceÍame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

R L DE EARIAS E]RELI 79. 426.365/0001-00

170.000,000

DE FARIAS ETR

SEM REPRESENTANTE CREDENCIADO

ObservaÇão Após a abertura da sessão publica foi constado que havia apenas a
licitante R L DE FARIAS EIRELI interessada a participar do
processo fícitatório onde nos protocolou sua documentaÇão um dia
antes da abertura, continuando os trabafhos com os envelopes da
licj-tante R L DE FARIAS EIRELI sem representante credenciado, a
comissão decidiu por da cont.inuidade ao processo licitatórlo, haja
vista a urgência na necessidade para aquisiÇão da ambuLância,
justificando ainda que )á e a segunda chamada para aquisiÇão da
ambul-ância onde a primeira nâo acudiram interessados.

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

Iten: OOOO1 - AMBULANC]A TIPO _A SIMPLES REMOÇÃO TÍPO FURGÃO
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

OBS . Participaram deste item os llcitantes abaixo selecionados, com
suas lespectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
cl-assificadas e os proponentes convocados para a fase de lances,
As propostas assinaladas com (D) foram desclassifrcadas pelo(a)
Pregoeiro{â) . Os lances para este item foram efetuâdos pelo PREÇC
UNITÁRIO.

Prop. Base R L DE EARIAS EIRELI RS @
vHabifitaÇâo R L DE EARIAS EIRELI, Data: 31/A'7 /2018 às 16:46:12

Dec.vencedor R L DE FÀRIAS EIRELI, Datat 3l/0-t/2018 às 16:46:15

Após ser definido o menor preÇo unitário, cotado pela
EIRELL Considerando que ninguém manifestou intenÇão de
Pregoeiro(a) adjudicou o item 00001 à licitante R L
31,/01 /2A18 às 16:46: 19.

empresaRLDEFARIAS
interpor recurso, o (a)

ROD. TRÀNSA]ITAZONICA, IO'RUA ÀNEXO AO CINASIO I\ÍUN.
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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

representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encenados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO NOME

Pregoeiro (a) RONISON AGUIAR HOLANDA

Equipe apoio ERONIAS GOMES LEAL

\vêquipe apoio ANTONIA CLEIA DA SILVA SANTOS I Wagtuq
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S lNATURÀ

ROD. TR{NSAM-,\ZO\ICA, I[)'RUA ANEXO ÀO GINASIO }ÍTI\.
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