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Eacultada a pâ1avÍaf\lenhMa observação foi feira. Nada nais havendo a consrar, ]av!ou-se a
plesente Àta, quê dêÀols de lida e achada corfolne, vai devidanente assinacla.

DivulgaÇào do ó!9áo Realizadôr do cêrtáÍne - A1/01/2Ar1; Dtálio Oficjal clo Estado - A1/A7/2011.
!icitan!e cadast!ado nesre processor JUÀREz vIRGoLINO DOS SANTOS CNP.r: 2 2 . 5 I I . 2 3 6 / 0 0 0 I - 2 3 .

Às 08:30 ho!âs da día 2A/A1/2Ar1, reuniu-se o Pregoêilo e Equipe de Àpoio, desisnada pela
Poltalia nq A3! de 02/Or/2411, composta pêlos servidorês: PEoRO mEtRE DE SOUZÀ FMO -
Pr€goêilo; IZÀE! DOS SÀNTOS - r{ehbEo da êquipê dê apolo; LUCÀS MELO DE LI!,!A - MeFblo da êquipe
dê apolo. Inicialríente. confome as disposiÇôes conridas ôo instlmeoto convocáEórior ô
P!êgoêiro áb!iu a sessãô púb1ica e êfetuou o c!êdêncianento dos interessados. !ic!ranae
qualificado a pàrticipar desta rêunião: JUÀÂEZ VIRGO!INO DOS SÀNTOS - Reprêsenrantê: JUÀREZ
VIRGOLINO DOS SÀNIOS. En seguida foràh idenEiflcados os envelopês conrêndô a proposiã e 05
docuÍnêntos de hâbilitaÇão do licitantê devidarnênre qualificado, ablindo-se o envêtope ploposra
de Preços o qual teve sê! cônteúdo lubricado pelo plesente. Ànalisada a proposra, pàssou a
intomôrr O licitanle apresentou ploposta, no àspecro fornal, en consonância con às exigêDcias
do inst!ürênto convocarório. Plocedeu-se o legisrro dê prêços apEesenrados. a divulgação cta
classilicàçào da proposta e a convocaÇão do licitanle, de acoEdo con os critérios definidos no
instrurnênto convocatólio, para a apresentaçâo dos ]ânces. Posteriornênte deu-se conrinuldâdê â
fas€ eh quê folan êfêluâdos e ctevidamentê regisrraclos no correspondenre Histólico da Àrâ, os
lespectivos lances verbais. Após a coôclusào e divutgaÇão do lesultado desta eiapa foi aberro
o envelope contendo a docu(entação de habiliraÇão âpenas do ticitante vencedô., o quêI re?e
seu conreúdô devidanente lutjlicado. Ànalisadôs os elêmenlos o pregoei!o passou a info!mà!: c
Iicilan!e melhor colocado na fasê dê lances verbáis foi habilirado. Conside!ado o vator
apresêntâdô pelo licitantê, as ôbservâçôes aponradàs duranre o p.ocesso e os critérios
definidos no instrlmentô convocató!io, áo fina: da sêssáo, produziu-se o seguintê ÍêsuItâdo:
!tcitante vencedor e !especrivo valor tôtal da conr!atação: JúAREz vrRGO!INO DOS SÀNTOS -
Valo!: R$ 25.220.00. Os valores unitárlos, êônstantes da ploposta e lances apresentados, bem
como o !êsultado do êê!!ane con a devida classificaÇào, estào denonst.ados no lespectivo Mapa
de ÀpulaÇào, que flca fazendo parte integlanre dêstà Àta, indêpendente de transcliÇáo.
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PREEEIIURÀ IIUNICTPÀI, DE WÀZEIRINIIO
coMrssÀo pER}íaNElrrE DE LtclÍÀçâo

ÀTÀ OO1 - PREGÁO PRESENC!À! N" OOO2O/201?

Àta dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de ÀpoÍo, encar!eqados de atuâr nos procedimentos
rêlativos â 1ic1tação aclna indicada, que objetiva: CONTRÀ1ÀÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOÀ aISICÀ
PARÀ EXECUTÀR SERVIÇOS PERMÀNEN?ES DE BORRACHÀRIÀ NOS VEICUIOS PERTENCENTES ÀO MUNICTPIO DE

JUÀZEIRINHO, Eoi dâda a devida publicidade ao cêrtame, em obsêrvância a lêgisláçãô pertineôtê,
utilizando-sê do sequinte neio de divulgaÇàcr Jorndl A União O1/A1/2A:,1 ; Quadro cle


