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ESIÀDO DÀ PÀA,ÀÍBÀ
PREFEITURÀ IíUNICIPÀI D' .'UÀZE IRINITO

coMrssÀo PEF.MÀNENIE DE l,tcrtÀÇÀO

ÀtÀ oo1 - pREGÀo paEsENCIÀrr No OOO15/201?

Àta dos tlabalhos do P!egoeiro ê Eq!rpê de Apoio, eDcarlegados de atuã! nos plocedihentos
relativos â licltaçào acina indicada, quê objêtiva: coNTRÀTÀÇÂo DE EMpRrsÀ E/ou pEssoa E15IcÀ
OO RÀMO PÀÂÀ O SERVIçO OE CONEECÇÃO E FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÔES, INCIOSIVE ENTREGÀ.
DESTINÀDÀS À ÀTENDER NECESSIOÀDES DA AOMINISTRÀÇÁO MUNICIPÀL. FOi CIACIA A CIêViCIà PUbllCidAdE AÔ
certahê, ên obselvância a 1egis_Iàçào pe.tj,nenre, utilizando-se do seguinte neio cte divutgâçáojoiário oficiar do Estado 26/05/zot1j Jolna1 À oniào - 26/05/20út Ouâdro dê Divutga;áo do
Óiqão Realizador do Certane - 26/A5/2Aú- !icitante cadâstrâdo neste processo: l,rÀRCrÀ MÀRIÀ
!{AIÀ - cPt: 021.815.9s4-45. Às 08:30 horâs do dia OB/06/2OL1t leuniu-se o pregoei.o e Equipedê Àpoio, designada pela porta!ia n. O3t dê 02/A!/2A!'t, conposra pelos selvidores: PEDRO
FRETRE DE SOUZÀ ErLHO - pregoeiro; IZÀEL DOS sÀNTOS - Menbro da êquipe dê apoio; LUcÀs MElo DElIMÀ - lrênblo da equipe cle apoio. rniciathenre, confoÍÍne as disposiÇões conridàs noinstluento convocâtório, o Plegoeiro abriu a sessâo púb1ica e eferuou o credenciânento closintelessaclos. licitante quâIificado a participa! desrà reuniáo: MÀÀCtÀ MÀRIÀ MÀtÀ _
Representantê: MÀRCIÀ MÀRIÀ MÀIÀ. En seguida forâm identificados os envelopês contendo a
Ploposla e o3 docuenros de habilitaçào do Iicitânre devidamenre qualificâdo. ablin.lo_se o
envêlope Ploposra de P!eÇos o qual aeve seu contêúdo !ub!icacto peto presêntê. Analisada ê
Pioposta, pâssou à inlomarr o Itcirànre apresentou proposta, no àspecro forfal, em
consonáncia com as exigências do instrMento convocatório. plocecreu-sê o legistro cle p!eços
aPlesentadosr a divulgaÇào dâ classificaÇão da ploposta e a coneocâção cto tiêitanre, dê acordo
com os crité!1os definldos no instrumen!o convocarório, pa!a a aprêsêntaçào .los lances.Posteliomênte deu-se continuidãde a ràse eh que foÍam efetuados ê crevi.danênre legistractos no
correspondente Histôlico da Àta, os lespectivos 1ánces vêlbâis. Àpós a coDclusâo ê divulgaÇãodo rêsultado dêstá etapã foi aberro o enveLopê conteDdo a <toc1frê;taçào dê habltiraÇão apenasdo licitante vêncedo!, o qual têvê seu cô.reúdo crevidanente rubricâdo. Ànarisados os elênêntoso Pregoei!o pâssou à info!frar: o licicanre selho! corocacro na fase cie tances v€lbais foihabilitado considêrado o varor ap.esencado peto riciran!ê, as ôbsêlvaçôês apontadas durante oprôcesso e os critérios definidos no instÍume.to convocâtório, ao final da sêssào, ploduziu_seo seguintê resurrado: licitante vencedo. ê lespectivo varor total cra conrràtàção: r4ÀRcrÀ MÀlrÀMÀIA - valoÍ: R§ ?5.310.00. Os valores unitários, conslantes da proposta e lancesaprêsentados, beÍn côno o lesultacto do à devicia ctassific.ção, estão d€nonstradosno respêctivo lrapa cle Àpu!àÇão, que ftca fazencto partê inreglantê desta Ata, indêpendente detranscriÇào. Ea.ul a palâvla: nenhuma observaÇào foi feita. Nacta nâis havendo a consta!rlavrou-se à prelenr{hrá, que depors ce :ida e àchada conforhe, vãi cievidâdenre assinada.
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