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HabllitaÇão DELTÀ VETCULOS LTDA, Datat A'7/A3/2A 1f às 13:10:39

Dec.vencedor DELTA VEICULOS LTDA, Dat at A'1 /A3/2A 1? às 13r10:42

Após ser definido o menor preço unilário, cotado pela empresa DELTA VEICULOS
LTDA. Consj-derando que ninguém manifestou intenÇáo de interpor recurso, o(a)
Pregoeiro (a) adjudicou o item 00001 à licitante DELTA VEICULOS LTDA em
A1 / 03 / 207? às 13:a§1;!5.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai âssinadâ pelo(a) Pregoeiro(a), Eqr.ripe de apoio e

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

EUNÇÃO

Pregoe i ro (a)

Equipe apo 1o

Equipe apoio

Equipe apol o

Equipe apoio

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

NOME

RONISON ÀGUIÀR HOLÀNDÀ

ÀTEMISTOKLES AGUIAR DE SOUSÀ

XALILLY SILVIA COSTA ATAI DE

ANTONIA MEIRES LlMÂ NASCIMENTO

ERONIÀS GOMES LEÃL
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DELTA VEICULOS LTDÀ
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Estado do Pará
GOVERNO I\,IUNICIPAL DE ITAITUBA

FUN.DO MUNICIPAL DE SAU DE

ATA DE REALIZAÇÃO DO PII,EGÃO PI{ESENCIAL

Às l0:00 do dia 07 de Março de 2011, nz sala de reuniões da Comissão de Licitaçào, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e

Ícspectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostâs de
preços e documentaçào, cujo objeto é AQUISIÇÃ0 DE 3 VEICULOS PICK-UP CABINE DUPLA 4X4(DIESEL)
()KM ANO/MODELO 201712017 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. O(A) Pregoeiro(a)
iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregào e os aspectos legais. Imediatamente o(a)
Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identitlcassem, rnunidos cle carteira de
identidade e/ou procuração para credenciamento.

l)articipaftrm deste ccrtame a(s) licitante(s) abaixo rclacionadir(s), conl seu(s) respcctiYo(s) rcprcscntânts(s)

: LTA VE]CULOS LTDA
\ÍírÕuro MARrA GoMES

44.243. i06l0002-58
no 323.715.192-00DE CASTRO

ObservaÇão

I:em: 00001

otss

uma enpresa
visando a rea I
Ceste Drocesso
ccr apenas e

Àberta a sessào foi constatado que havia apenas
enteressada em palticipar do certame, O Pregoei ro
necessidade e sua urgência em cornprar o objeto
licj.tatorio, resoveu da contir.ur,dade no ce!:|,ame
empresa presente.

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

Prop. Base DELTA VEICULOS LTDÀ

DUPLÀ 4X4 (D]ESEL) OKM ÀNO/MODELA 2076/

Unidade de fornecinento: UNI DADE

13s.000,000

VEICULO PICK-UP CÂBINE
20 L1

Quantidade: 3,000

Participaram deste item os licitantes abaj-xo selecionados, com
suas respectivas propostas. As p!opostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados parâ a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desc.lassiflcaclas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os Iances para este item foram efetuados pelo PREÇO
UNlTÁRIO.

ABERTURA DA FASE DE LANCSS

Observaçâo Aberta negoclaÇâo, foi perguntado ao representante da empresa se
orfertaria um lance no preÇo ofertado/ em resposta o mesmo dÍsse
que não poderia pois o preÇo em sua proposr,a ja esta bem abaixo do
preÇo de mercado. Analisando os preÇos cotados pela administraÇão
que canstam no processo foi verificado que reafmente o preÇo
proposto pela empresa DELTÀ VEICULOS LTDA estava bem abaixa da
média de preços pratlcados no mercado. Sendo assim o pregoelro
êce r Lou o preÇo ofer Iado.
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