FUNDO MUNICIPAL DE AsslÊNCIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA DE SESSÃO
LDATA

10/04/2018

I HORARIO
109hOOmin

MODALIDADE

SOCIAL DE LUZINÓPOLlS

4t--------------------~

LOCAL

Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Luzinópolis - TO, Av. Goiás, 362, Centro
NR
ORGAOINTERESSADO
LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO
f-._-

001/2018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZINÓPOLlS - TO.
OBJETO

Locação de veículo, com o ano de fabricação de 2012 a data atual do processo, tipo passeio, com ar condicionado, destinado aos
serviços do centro de referencia da assistência social - CRAS de Luzinópolis - TO

001/2018

PESSOAS COM REPRESENTANTES PRESENTES

MARIA MEIRES SANTOS SOUSA - MEl
DA ABERTURA DA SESSA

Aberta a sessão na data e hora marcada, realizou-se o credenciamento do licitante presente, verificando-se que o mesmo atendeu os requisitos
I previstos no edital para o seu devido credenciamento, que logo após o mesmo ainda foi questionado se havia alguma ocorrência, o qual afirmou
i que não, este pregoeiro dará seqüência ao certame com abertura da proposta do licitante credenciado. Aberto o envelope de proposta do licitante,
constatou-se que o mesmo atendeu a todos os requisitos do Edital quanto a Proposta. Após a etapa de lances do item 01 em seguida procedeu-se
a abertura do envelope de Habilitação da empresa MARIA MEIRES SANTOS SOUSA - MEl, onde se constatou que o mesmo atendeu todas as
exigências do Edital. Após a análise da documentação por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio, resolvemos vencedor deste certame o
proponente acima identificado, por ter apresentada a proposta mais vantajosa para o município, conforme constante no anexo I da presente ATA.
DO ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pregoeiro questionou ao participante se havia interesse na interposição de recursos, o mesmo afirmou que não.
Diante do fato mencionado acima, o Sr. Pregoeiro encerou a presente sessão com a lavratura da presente ata. Após, esta foi lida às 09:h59min e,
por se achar conforme o ocorrido na sessão vai assinada pelo Sr. Pregoeiro, Equipe de Apoio e Presente.
ASSINATURAS DOS MEMBROS DA COMISSAO
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Pregoeiro

.

(~~
Antônio Sousa dos Santos

Equipe de Apoio
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Participante

MARIA MEIRES SANTOS SOUSA - MEl
CNPJ: 27.511.150/0001-16

~~~~-

Ceanyoelho

Damaceno Vieira

Equipe de Apoio

FUNDO MUNICIPAL
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COMISSÃODE LICITAÇÃO
ATA DE SESSÃO

ANEXO DA ATA AO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018
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Quatl UN

~-~ 00

I

mese
se
20
dias
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_

objeto

MARIA MEIRES
SANTOS SOUSA
-MEl

V. unitario

Locação de veículo, com o ano de fabricação de 2012 a
data atual do processo, tipo passeio, com ar condicionado,
destinado aos serviços do centro de referencia da
assistência social - eRAS de Luzinópolis - TO, com
motorista por conta da contratante.
Ob~. Combustível por conta da Contratante.
TOTAL

2.200,00
2.190,00
2.180,00

2.180,00

Yoberson Pereira da Silva

Pregoeiro

-

~doss.ntos
Equipe de Apoio

Participante
MARIA MEIRES SANTOS SOUSA - MEl
CNPJ: 27.511.150/0001-16

V. Total

18.893,33

18.893,33
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