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Licitações

ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 014-2022. Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e dois do mês de
junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de
Vereda, Bahia, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as
documentações de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência:
objetivando Futura Prestação de serviço de manutenção Preventiva e Corretiva com substituição de peças e higienização, bem como
instalação e desinstalação de ar condicionado. Iniciando a sessão o pregoeiro informou que a presente ata terá validade de 12 (doze)
meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com a previsão legal. Presentes o Sr Roseane
Pereira Santos, CPF nº 069.226.385-30, representante da empresa ROSEANE PEREIRA DE JESUS 06922638530, a Pregoeira Srª.
Micaelle da Silva Miranda e membros que esta subscreve. Dando início à sessão, o Pregoeiro solicitou a documentação de
credenciamento da empresa presente. De posse dos documentos apresentados, o Pregoeiro verificou que a empresa ROSEANE
PEREIRA DE JESUS 06922638530 apresentou toda a documentação exigida para credenciamento, ficando, portanto, a citada
empresa credenciada para o certame na pessoa de Roseane Pereira Santos.
EMPRESA CREDENCIADA
ROSEANE PEREIRA DE JESUS 06922638530, estabelecida na Rua Odilio Alves Neto, 33A, centro, Vereda/Ba, inscrita no CNPJ sob
nº 27.819.568/0001-95, neste ato representada pelo Sr. Roseane Pereira Santos, CPF nº 069.226.385-30.
Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro recebeu os envelopes 01 – proposta de preços e 02 – Habilitação. Em seguida, o Pregoeiro abriu o
envelope contendo a proposta de preços da empresa participante. Ato contínuo, registrou preços da empresa, dando início à rodada
de lances, obtendo os seguintes resultados:
Lote 01
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
ROSEANE PEREIRA DE JESUS 06922638530
20.958,15
20.817,67
Lote 02
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
ROSEANE PEREIRA DE JESUS 06922638530
14.816,86
14.682,86
Lote 03
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
ROSEANE PEREIRA DE JESUS 06922638530
21.789,58
21.492,95
Lote 04
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
ROSEANE PEREIRA DE JESUS 06922638530
6.953,86
6.948,50
Lote 05
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
ROSEANE PEREIRA DE JESUS 06922638530
18.250,00
18.250,00
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o Menor Preço por Lote, a qual, após a apreciação dos documentos constatou-se que a mesma atendeu todas as exigências
do Edital. Assim, resolveu o Pregoeiro registrar os preços do objeto do certame para a Empresa: ROSEANE PEREIRA DE JESUS
06922638530, estabelecida na Rua Odilio Alves Neto, 33A, centro, Vereda/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 27.819.568/0001-95, neste
ato representada pelo Sr. Roseane Pereira Santos, CPF nº 069.226.385-30. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu registrar a ATA
para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultados os representantes, nada houve a registrar em ata. Consultados pelo
Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, os representantes presentes renunciaram a este direito. Os autos seguirão para
análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Micaelle da Silva
Miranda e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e
pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 011-2022. Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e dois do mês de
junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de
Vereda, Bahia, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as
documentações de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência:
objetivando Futura Aquisição de Pão. Iniciando a sessão o pregoeiro informou que a presente ata terá validade de 12 (doze) meses,
contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com a previsão legal. Presentes o Sr Rozani Rodrigues de
Souza, CPF nº 083.121.476-75, representante da empresa ROZANI RODRIGUES DE SOUZA 08312147675, a Pregoeira Srª.
Micaelle da Silva Miranda e membros que esta subscreve. Dando início à sessão, o Pregoeiro solicitou a documentação de
credenciamento da empresa presente. De posse dos documentos apresentados, o Pregoeiro verificou que a empresa ROZANI
RODRIGUES DE SOUZA 08312147675 apresentou toda a documentação exigida para credenciamento, ficando, portanto, a citada
empresa credenciada para o certame na pessoa de Rozani Rodrigues de Souza.
EMPRESA CREDENCIADA
ROZANI RODRIGUES DE SOUZA 08312147675, estabelecida na Av. Antonio Carlos Magalhães, 546, centro, Vereda/Ba, inscrita no
CNPJ sob nº 45.632.752/0001-03, neste ato representada pelo Sr. Rozani Rodrigues de Souza, CPF nº 083.121.476-75.
Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro recebeu os envelopes 01 – proposta de preços e 02 – Habilitação. Em seguida, o Pregoeiro abriu o
envelope contendo a proposta de preços da empresa participante. Ato contínuo, registrou preços da empresa, dando início à rodada
de lances, obtendo os seguintes resultados:
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
ROZANI RODRIGUES DE SOUZA 08312147675
26.100,00
26.100,00
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o Menor Preço Global, a qual, após a apreciação dos documentos constatou-se que a mesma atendeu todas as exigências do
Edital. Assim, resolveu o Pregoeiro registrar os preços do objeto do certame para a Empresa: ROZANI RODRIGUES DE SOUZA
08312147675, estabelecida na Av. Antonio Carlos Magalhães, 546, centro, Vereda/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 45.632.752/0001-03,
neste ato representada pelo Sr. Rozani Rodrigues de Souza, CPF nº 083.121.476-75. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu registrar a
ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultados os representantes, nada houve a registrar em ata. Consultados
pelo Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, os representantes presentes renunciaram a este direito. Os autos seguirão para
análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Micaelle da Silva
Miranda e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e
pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
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ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 013-2022. Às treze horas do dia vinte e dois do mês de junho do ano de dois
mil e vinte e dois, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda, Bahia,
realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de
habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência: objetivando Futura
Aquisição de Material Permanente. Iniciando a sessão o pregoeiro informou que a presente ata terá validade de 12 (doze) meses,
contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com a previsão legal. Presentes o Sr Aiub da Conceição
Pereira representante da empresa MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME, o Sr Julio Cesar de Oliveira represente da empresa
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, o Sr Jackson Douglas Almeida
Botelho representante da empresa JHL MAGAZINE LTDA, o Sr Adilmo Buzatto representante da empresa RN COSTA
COMERCIAL LTDA, o Sr Ednaldo Souza de Almeida representante da empresa T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E
ARTEFATOS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP, a Pregoeira Srª. Micaelle da Silva Miranda e membros que esta subscreve. Dando
início à sessão, o Pregoeiro solicitou a documentação de credenciamento das empresas presentes. De posse dos documentos
apresentados, o Pregoeiro verificou que a empresa MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME apresentou toda a documentação exigida
para credenciamento, ficando, portanto, a citada empresa credenciada para o certame na pessoa de Aiub da Conceição Pereira, o
Pregoeiro verificou que a empresa ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
LTDA apresentou toda a documentação exigida para credenciamento, ficando, portanto, a citada empresa credenciada para o
certame na pessoa de Julio Cesar de Oliveira, o Pregoeiro verificou que a empresa JHL MAGAZINE LTDA apresentou toda a
documentação exigida para credenciamento, ficando, portanto, a citada empresa credenciada para o certame na pessoa de Jackson
Douglas Almeida, o Pregoeiro verificou que a empresa RN COSTA COMERCIAL LTDA apresentou toda a documentação exigida
para credenciamento, ficando, portanto, a citada empresa credenciada para o certame na pessoa de Adilmo Buzatto, o Pregoeiro
verificou que a empresa T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE ESCRITÓRIO LTDA – EPP LTDA
apresentou toda a documentação exigida para credenciamento, ficando, portanto, a citada empresa credenciada para o certame na
pessoa de Ednaldo Souza de Almeida.
EMPRESA CREDENCIADA
MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco, 737, Centro, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no
CNPJ sob n° 29.286.683/0001-77, neste ato representada pelo Sr Aiub da Conceição Pereira, CPF n° 010.059.185-03.
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, estabelecida na Rua Antônio
Simplício de Barros, 204, Praça da Biblia, Centro, Teixeira de Freitas/BA, inscrita no CNPJ sob n° 05.887.378/0001-72, neste ato
representada pelo Sr Julio Cesar de Oliveira, CPF n° 635.1093795-91.
RN COSTA COMERCIAL LTDA, estabelecida na rua Dr. Raimundo Fonseca, 49, Wilson G. Soares, Teixeira de Freitas/BA, inscrita no
CNPJ sob n° 12.812.660/0001-56, neste ato representada pelo Sr Adilmo Buzatto, CPF n° 845.830.887-87.
JHL MAGAZINE LTDA, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco, 56, Wilson G. Soares, Teixeira de Freitas/BA, inscrita no CNPJ
sob n° 17.295.103/0001-29, neste ato representada pelo Sr Jackson Douglas Almeida, CPF n° 034.214.345-06.
T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE ESCRITÓRIO LTDA – EPP, estabelecida na Rua Mauá, 309-A,
Centro, Teixeira de Freitas/BA, inscrita no CNPJ 04.993.073/0001-82, neste ato representada pelo Sr Ednaldo Souza de Almeida, CPF n°
944.119.135-34.
Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro recebeu os envelopes 05 – propostas de preços e 05 – Habilitação. Em seguida, o Pregoeiro abriu os
envelopes contendo as propostas de preços das empresas participantes. Ato contínuo, registrou preços das empresas, dando início à
rodada de lances, obtendo os seguintes resultados:
Lote 01
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME
480.966,00
478.500,00
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
480.966,00
474.000,00
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RN COSTA COMERCIAL LTDA
480.966,00
455.000,00
JHL MAGAZINE LTDA
480.695,00
462.000,00
T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE
480.966,00
476.000,00
ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Lote 02
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME
222.573,00
221.500,00
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
235.684,00
218.000,00
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RN COSTA COMERCIAL LTDA
222.616,00
218.400,00
JHL MAGAZINE LTDA
Não cotou
Não cotou
T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE
222.573,00
218.200,00
ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Lote 03
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME
43.206,00
42.800,00
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
43.206,00
41.250,00
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RN COSTA COMERCIAL LTDA
43.218,00
41.300,00
JHL MAGAZINE LTDA
Não cotou
Não cotou
T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE
43.206,00
43.000,00
ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Lote 04
EMPRESAS PROPONENTES
MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RN COSTA COMERCIAL LTDA
JHL MAGAZINE LTDA
T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE

PREÇO/PROPOSTA
131.270,00

LANCE VENCEDOR
125.900,00

134.442,00

134.442,00

131.270,00
Não cotou
131.270,00

126.600,00
Não cotou
125.500,00
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ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Lote 05
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME
71.100,00
68.100,00
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Não cotou
Não cotou
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RN COSTA COMERCIAL LTDA
71.115,00
68.900,00
JHL MAGAZINE LTDA
Não cotou
Não cotou
T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE
71.100,00
68.000,00
ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Lote 06
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME
68.790,00
65.000,00
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Não cotou
Não cotou
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RN COSTA COMERCIAL LTDA
68.795,00
66.200,00
JHL MAGAZINE LTDA
Não cotou
Não cotou
T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE
68.790,00
65.400,00
ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Lote 07
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME
13.560,00
13.200,00
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
13.560,00
12.500,00
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RN COSTA COMERCIAL LTDA
13.560,00
12.950,00
JHL MAGAZINE LTDA
Não cotou
Não cotou
T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE
13.560,00
12.600,00
ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Lote 08
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME
77.832,00
73.000,00
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Não cotou
Não cotou
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RN COSTA COMERCIAL LTDA
77.844,00
74.300,00
JHL MAGAZINE LTDA
Não cotou
Não cotou
T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE
77832,00
73.100,00
ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Lote 09
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME
100.334,00
96.000,00
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
100.334,00
98.000,00
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RN COSTA COMERCIAL LTDA
100.594,00
98.200,00
JHL MAGAZINE LTDA
Não cotou
Não cotou
T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE
100.334,00
96.500,00
ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Lote 10
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME
96.902,00
91.000,00
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Não cotou
Não cotou
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RN COSTA COMERCIAL LTDA
96.928,00
94.800,00
JHL MAGAZINE LTDA
Não cotou
Não cotou
T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE
96.902,00
91.500,00
ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Lote 11
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME
420.340,00
404.500,00
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
420.340,00
411.000,00
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RN COSTA COMERCIAL LTDA
420.435,00
392.000,00
JHL MAGAZINE LTDA
Não cotou
Não cotou
T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE
420.340,00
395.000,00
ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura dos envelopes contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o Menor Preço por Lote, a qual, após a apreciação dos documentos constatou-se que as mesmas atenderam todas as
exigências do Edital. Assim, resolveu o Pregoeiro registrar os preços do objeto do certame para as Empresas: RN COSTA
COMERCIAL LTDA, estabelecida na rua Dr. Raimundo Fonseca, 49, Wilson G. Soares, Teixeira de Freitas/BA, inscrita no CNPJ
sob n° 12.812.660/0001-56, neste ato representada pelo Sr Adilmo Buzatto, CPF n° 845.830.887-87, nos lotes 01 e 11,
ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, estabelecida na Rua Antônio
Simplício de Barros, 204, Praça da Biblia, Centro, Teixeira de Freitas/BA, inscrita no CNPJ sob n° 05.887.378/0001-72, neste ato
representada pelo Sr Julio Cesar de Oliveira, CPF n° 635.1093795-91 nos lotes 02, 03 e 07, T.C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
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MÓVEIS E ARTEFATOS DE ESCRITÓRIO LTDA – EPP, estabelecida na Rua Mauá, 309-A, Centro, Teixeira de Freitas/BA,
inscrita no CNPJ 04.993.073/0001-82, neste ato representada pelo Sr Ednaldo Souza de Almeida, CPF n° 944.119.135-34 nos lotes
04 e 05, MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco, 737, Centro, Teixeira de Freitas/Ba,
inscrita no CNPJ sob n° 29.286.683/0001-77, neste ato representada pelo Sr Aiub da Conceição Pereira, CPF n° 010.059.185-03 nos
lotes 06, 08, 09 e 10. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu registrar a ATA para o objeto do certame as Empresas supracitadas.
Consultados os representantes, nada houve a registrar em ata. Consultados pelo Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, os
representantes presentes renunciaram a este direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada
mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Micaelle da Silva Miranda e membros, lavrei o presente registro de
acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a
lavratura do mesmo.
ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 016-2022. Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois do mês de
junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de
Vereda, Bahia, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as
documentações de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência:
objetivando Futura Prestação de Serviços de manutenção e confecção de peças para máquinas pesadas. Iniciando a sessão o
pregoeiro informou que a presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser
prorrogada de acordo com a previsão legal. Presentes o Sr Marileide Carvalho dos Santos Alves, CPF nº 339.249.535-20,
representante da empresa CARVALHO & CARVALHO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS EIRELI, a
Pregoeira Srª. Micaelle da Silva Miranda e membros que esta subscreve. Dando início à sessão, o Pregoeiro solicitou a
documentação de credenciamento da empresa presente. De posse dos documentos apresentados, o Pregoeiro verificou que a empresa
CARVALHO & CARVALHO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS EIRELI apresentou toda a
documentação exigida para credenciamento, ficando, portanto, a citada empresa credenciada para o certame na pessoa de Marileide
Carvalho dos Santos Alves.
EMPRESA CREDENCIADA
CARVALHO & CARVALHO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS EIRELI, estabelecida na Rod BR 101, 540,
Nova Jerusalem, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 04.789.708/0001-24, neste ato representada pelo Sr. Marileide Carvalho
dos Santos Alves, CPF nº 339.249.535-20.
Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro recebeu os envelopes 01 – proposta de preços e 02 – Habilitação. Em seguida, o Pregoeiro abriu o
envelope contendo a proposta de preços da empresa participante. Ato contínuo, registrou preços da empresa, dando início à rodada
de lances, obtendo os seguintes resultados:
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
CARVALHO & CARVALHO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE
228.820,00
228.820,00
MÁQUINAS PESADAS EIRELI
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o Menor Preço Global, a qual, após a apreciação dos documentos constatou-se que a mesma atendeu todas as exigências do
Edital. Assim, resolveu o Pregoeiro registrar os preços do objeto do certame para a Empresa: CARVALHO & CARVALHO
SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS EIRELI, estabelecida na Rod BR 101, 540, Nova Jerusalem, Teixeira
de Freitas/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 04.789.708/0001-24, neste ato representada pelo Sr. Marileide Carvalho dos Santos Alves,
CPF nº 339.249.535-20. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu registrar a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada.
Consultados os representantes, nada houve a registrar em ata. Consultados pelo Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, os
representantes presentes renunciaram a este direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada
mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Micaelle da Silva Miranda e membros, lavrei o presente registro de
acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a
lavratura do mesmo.
ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 015-2022. Às quatorze horas do dia vinte e dois do mês de junho do ano de
dois mil e vinte e dois, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda, Bahia,
realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de
habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência: objetivando Futura
Prestação de Serviços de locação de impressoras com reposição de tonner e manutenção corretiva. Iniciando a sessão o pregoeiro
informou que a presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada de
acordo com a previsão legal. Presentes o Sr Edson Martel Lins Pereira, CPF nº 977.935.665-72, representante da empresa M E
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA, a Pregoeira Srª. Micaelle da Silva Miranda e membros que esta
subscreve. Dando início à sessão, o Pregoeiro solicitou a documentação de credenciamento da empresa presente. De posse dos
documentos apresentados, o Pregoeiro verificou que a empresa M E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS
LTDA apresentou toda a documentação exigida para credenciamento, ficando, portanto, a citada empresa credenciada para o
certame na pessoa de Edson Martel Lins Pereira.
EMPRESA CREDENCIADA
M E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA, estabelecida na Rua Pedro Álvares CAbral, 81-A, centro,
Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 08.586.581/0001-05, neste ato representada pelo Sr. Edson Martel Lins Pereira, CPF nº
977.935.665-72.
Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro recebeu os envelopes 01 – proposta de preços e 02 – Habilitação. Em seguida, o Pregoeiro abriu o
envelope contendo a proposta de preços da empresa participante. Ato contínuo, registrou preços da empresa, dando início à rodada
de lances, obtendo os seguintes resultados:
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
M E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA
92.445,00
83.850,00
Lote Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante
que ofertou o Menor Preço Global, a qual, após a apreciação dos documentos constatou-se que a mesma atendeu todas as exigências
do Edital. Assim, resolveu o Pregoeiro registrar os preços do objeto do certame para a Empresa: M E COMÉRCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA, estabelecida na Rua Pedro Álvares CAbral, 81-A, centro, Teixeira de Freitas/Ba,
inscrita no CNPJ sob nº 08.586.581/0001-05, neste ato representada pelo Sr. Edson Martel Lins Pereira, CPF nº 977.935.665-72. Em
razão disso, o Pregoeiro resolveu registrar a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultados os representantes,
nada houve a registrar em ata. Consultados pelo Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, os representantes presentes
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renunciaram a este direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar,
deu-se por encerrada a reunião. Eu, Micaelle da Silva Miranda e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após
lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 018-2022. Às quinze horas do dia vinte e dois do mês de junho do ano de
dois mil e vinte e dois, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda, Bahia,
realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de
habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência: objetivando Futura
Prestação de serviços de transporte escolar no exercício de 2022 do município de Vereda. Iniciando a sessão o pregoeiro informou
que a presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com a
previsão legal. Presentes o Sr Tarcidio Mascarenhas de Sousa, CPF nº 039.040.436-50, representante da empresa CRETA
EMPREENDIMENTOS LTDA, o Sr. Igor Pereeira da Costa, CPF nº 058.137.995-08, representante da empresa LEONARDO
FERREIRA DE SOUZA EIRELI a Pregoeira Srª. Micaelle da Silva Miranda e membros que esta subscreve. Dando início à sessão,
o Pregoeiro solicitou a documentação de credenciamento da empresa presente. De posse dos documentos apresentados, o Pregoeiro
verificou que as empresas CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA e LEONARDO FERREIRA DE SOUZA EIRELI apresentaram
toda a documentação exigida para credenciamento, ficando, portanto, as citadas empresas credenciadas para o certame.
EMPRESAS CREDENCIADAS
CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida na Av. Presidente Getulio Vargas, 2211, 1º andar, sala 04, Bela Vista, Teixeira de
FreitasBa, inscrita no CNPJ sob nº 23.572.314/0001-64, neste ato representada pelo Sr. Tarcidio Mascarenhas de Sousa, CPF nº
039.040.436-50.
LEONARDO FERREIRA DE SOUZA EIRELI, estabelecida à Rua do Ômega, 113, sala 02, Planalto 1, Medeiros Neto/Ba, inscrita no
CNPJ sob nº 24.251.690/0001-10, nete ato representada pelo Sr. Igor Pereeira da Costa, CPF nº 058.137.995-08
Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro recebeu os envelopes 01 – proposta de preços e 02 – Habilitação. Em seguida, o Pregoeiro abriu o
envelope contendo a proposta de preços da empresa participante. Ato contínuo, registrou preços da empresa, dando início à rodada
de lances, obtendo os seguintes resultados:
Lote 01
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA
1.283.902,00
938.410,00
LEONARDO FERREIRA DE SOUZA EIRELI
1.243.132,20
940.000,00
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o Menor Preço Global, a qual, após a apreciação dos documentos constatou-se que a mesma atendeu todas as exigências do
Edital. Assim, resolveu o Pregoeiro registrar os preços do objeto do certame para a Empresa: CRETA EMPREENDIMENTOS
LTDA, estabelecida na Rua Equador, 100, Corujão, Itamaraju/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 23.572.314/0001-64, neste ato
representada pelo Sr. Tarcidio Mascarenhas de Sousa, CPF nº 039.040.436-50. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu registrar a
ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultados os representantes, nada houve a registrar em ata. Consultados
pelo Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, os representantes presentes renunciaram a este direito. Os autos seguirão para
análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Micaelle da Silva
Miranda e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e
pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 017-2022. Às quinze horas do dia vinte e dois do mês de junho do ano de
dois mil e vinte e dois, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda, Bahia,
realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de
habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência: objetivando Futura
Locação de estruturas diversas, bandas e decoração para os festejos juninos. Iniciando a sessão o pregoeiro informou que a presente
ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com a previsão legal.
Presentes o Sr Jucerley Aguiar Tigre, CPF nº 976.266.275-04, representante da empresa PLUG EVENTOS LTDA, a Pregoeira Srª.
Micaelle da Silva Miranda e membros que esta subscreve. Dando início à sessão, o Pregoeiro solicitou a documentação de
credenciamento da empresa presente. De posse dos documentos apresentados, o Pregoeiro verificou que a empresa PLUG
EVENTOS LTDA apresentou toda a documentação exigida para credenciamento, ficando, portanto, a citada empresa credenciada
para o certame na pessoa de Jucerley Aguiar Tigre.
EMPRESA CREDENCIADA
PLUG EVENTOS LTDA, estabelecida na R Maria Emilia de Almeida, 250, Sala A, Ouro Verde, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no
CNPJ sob nº 08.386.789/0001-72, neste ato representada pelo Sr. Jucerley Aguiar Tigre, CPF nº 976.266.275-04.
Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro recebeu os envelopes 01 – proposta de preços e 02 – Habilitação. Em seguida, o Pregoeiro abriu o
envelope contendo a proposta de preços da empresa participante. Ato contínuo, registrou preços da empresa, dando início à rodada
de lances, obtendo os seguintes resultados:
Lote 01
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
PLUG EVENTOS LTDA
219.000,00
214.680,00
Lote 02
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
PLUG EVENTOS LTDA
90.000,00
88.200,00
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o Menor Preço por Lote, a qual, após a apreciação dos documentos constatou-se que a mesma atendeu todas as exigências
do Edital. Assim, resolveu o Pregoeiro registrar os preços do objeto do certame para a Empresa: PLUG EVENTOS LTDA,
estabelecida na R Maria Emilia de Almeida, 250, Sala A, Ouro Verde, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no CNPJ sob nº
08.386.789/0001-72, neste ato representada pelo Sr. Jucerley Aguiar Tigre, CPF nº 976.266.275-04. Em razão disso, o Pregoeiro
resolveu registrar a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultados os representantes, nada houve a registrar em
ata. Consultados pelo Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, os representantes presentes renunciaram a este direito. Os
autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião.
Eu, Micaelle da Silva Miranda e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue
assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
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ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 012-2022. Às doze horas do dia vinte e dois do mês de junho do ano de dois
mil e vinte e dois, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda, Bahia,
realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de
habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência: objetivando Futura
Prestação de serviços na Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva mensal dos equipamentos hospitaleres e
odontológicos dos ESF da sede e distritos, com mão de obra e troca de peças inclusas. Iniciando a sessão o pregoeiro informou que a
presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com a
previsão legal. Presentes a Srª Kenia Kesley do Vale Santana de Paula, CPF nº 033.078.611-31 representante da empresa SOAVE &
LIMA ODONTOMÉDICO LTDA, o Sr. Luciano Borges dos Santos, CPF nº 827.004.785-68 representante da empresa FORNEAS
E FORNEAS LTDA, a Pregoeira Srª. Micaelle da Silva Miranda e membros que esta subscreve. Dando início à sessão, o Pregoeiro
solicitou a documentação de credenciamento das empresas presentes. De posse dos documentos apresentados, o Pregoeiro verificou
que as empresas SOAVE & LIMA ODONTOMÉDICO LTDA e FORNEAS E FORNEAS LTDA apresentaram toda a
documentação exigida para credenciamento, ficando, portanto, a citada empresa credenciada para o certame na pessoa de Jarles
Santana.
EMPRESA CREDENCIADA
SOAVE & LIMA ODONTOMÉDICO LTDA, estabelecida na Rua Trajano Ferreira Santos, 205, Bela Vista, Teixeira de Freitas/Ba
inscrita no CNPJ sob nº 36.980.602/00001-08, neste ato representada pela Srª Kenia Kesley do Vale Santana de Paula, CPF nº
033.078.611-31.
FORNEAS E FORNEAS LTDA, estabelecida à Av. Presidente Getulio Vargas, 5.925, Nova Teixeira, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no
CNPJ sob nº 22.628.653/000152, neste ato representada Sr. Luciano Borges dos Santos, CPF nº 827.004.785-68
Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro recebeu os envelopes 01 – proposta de preços e 02 – Habilitação. Em seguida, o Pregoeiro abriu o
envelope contendo a proposta de preços da empresa participante. Ato contínuo, registrou preços da empresa, dando início à rodada
de lances, obtendo os seguintes resultados:
Lote 01
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
SOAVE & LIMA ODONTOMÉDICO LTDA
125.520,00
39.996,00
FORNEAS E FORNEAS LTDA
95.400,00
41.500,00
Lote 02
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
SOAVE & LIMA ODONTOMÉDICO LTDA
85.000,00
31.992,00
FORNEAS E FORNEAS LTDA
66.000,00
33.000,00
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o Menor Preço por Lote, a qual, após a apreciação dos documentos constatou-se que a mesma atendeu todas as exigências
do Edital. Assim, resolveu o Pregoeiro registrar os preços do objeto do certame para a Empresa: SOAVE & LIMA
ODONTOMÉDICO LTDA, estabelecida na Rua Trajano Ferreira Santos, 205, Bela Vista, Teixeira de Freitas/Ba inscrita no CNPJ
sob nº 36.980.602/00001-08, neste ato representada pela Srª Kenia Kesley do Vale Santana de Paula, CPF nº 033.078.611-31. Em
razão disso, o Pregoeiro resolveu registrar a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultados os representantes,
nada houve a registrar em ata. Consultados pelo Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, os representantes presentes
renunciaram a este direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar,
deu-se por encerrada a reunião. Eu, Micaelle da Silva Miranda e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após
lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 010-2022. Às dez horas do dia vinte e dois do mês de junho do ano de dois
mil e vinte e dois, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda, Bahia,
realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de
habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência: objetivando Futura
Aquisição de kit enxoval para recém-nascido. Iniciando a sessão o pregoeiro informou que a presente ata terá validade de 12 (doze)
meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com a previsão legal. Presentes o Sr Ednaldo
Souza de Almeida, CPF nº 944.119.135-34, representante da empresa KRETTI E KRETLI LTDA, a Pregoeira Srª. Micaelle da
Silva Miranda e membros que esta subscreve. Dando início à sessão, o Pregoeiro solicitou a documentação de credenciamento da
empresa presente. De posse dos documentos apresentados, o Pregoeiro verificou que a empresa KRETTI E KRETLI LTDA
apresentou toda a documentação exigida para credenciamento, ficando, portanto, a citada empresa credenciada para o certame na
pessoa de Ednaldo Souza de Almeida.
EMPRESA CREDENCIADA
KRETTI E KRETLI LTDA, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco, 275, centro, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no CNPJ sob nº
16.308.132/0001-15, neste ato representada pelo Sr. Ednaldo Souza de Almeida, CPF nº 944.119.135-34.
Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro recebeu os envelopes 01 – proposta de preços e 02 – Habilitação. Em seguida, o Pregoeiro abriu o
envelope contendo a proposta de preços da empresa participante. Ato contínuo, registrou preços da empresa, dando início à rodada
de lances, obtendo os seguintes resultados:
Global
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
KRETTI E KRETLI LTDA
210.400,00
199.840,00
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o Menor Preço Global, a qual, após a apreciação dos documentos constatou-se que a mesma atendeu todas as exigências do
Edital. Assim, resolveu o Pregoeiro registrar os preços do objeto do certame para a Empresa: KRETTI E KRETLI LTDA,
estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco, 275, centro, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 16.308.132/0001-15,
neste ato representada pelo Sr. Ednaldo Souza de Almeida, CPF nº 944.119.135-34. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu registrar a
ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultados os representantes, nada houve a registrar em ata. Consultados
pelo Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, os representantes presentes renunciaram a este direito. Os autos seguirão para
análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Micaelle da Silva
Miranda e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e
pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
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ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 039-2021. Às oito horas do dia vinte e dois do mês de dezembro do ano de
dois mil e vinte e um, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda, Bahia,
realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de
habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência: objetivando Futura
Aquisição de combustível para utilização da frota de veículos próprios e locados, para sede e distritos. Iniciando a sessão o
pregoeiro informou que a presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser
prorrogada de acordo com a previsão legal. Presentes o Sr Edivaldo Ferreira dos Santos, CPF nº 518.370.216-00, representante da
empresa AUTO POSTO DECA LOPES LTDA, a Pregoeira Srª. MICAELLE DA SILVA MIRANDA e membros que esta
subscreve. Dando início à sessão, o Pregoeiro solicitou a documentação de credenciamento da empresa presente. De posse dos
documentos apresentados, o Pregoeiro verificou que a empresa AUTO POSTO DECA LTDA apresentou toda a documentação
exigida para credenciamento, ficando, portanto, a citada empresa credenciada para o certame na pessoa de Edivaldo Ferreira dos
Santos.
EMPRESA CREDENCIADA
AUTO POSTO DECA LOPES LTDA, estabelecida na Av. Iluminado Bonjardim, 501, São Bernardo, Medeiros Neto/Ba, inscrita no
CNPJ sob nº 16.048.977/0001-19, neste ato representada pelo Sr. Edivaldo Ferreira dos Santos, CPF nº 518.370.216-00.
Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro recebeu os envelopes 01 – proposta de preços e 02 – Habilitação. Em seguida, o Pregoeiro abriu o
envelope contendo a proposta de preços da empresa participante. Ato contínuo, registrou preços da empresa, dando início à rodada
de lances, obtendo os seguintes resultados:
EMPRESAS PROPONENTES
AUTO POSTO DECA LOPES LTDA

PREÇO/PROPOSTA
2.708.000,00

LANCE VENCEDOR
2.708.000,00

Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o menor preço global, a qual, após a apreciação dos documentos constatou-se que a mesma atendeu todas as exigências do
Edital. Assim, resolveu o Pregoeiro registrar os preços do objeto do certame para a Empresa: AUTO POSTO DECA LOPES LTDA,
estabelecida na Av. Iluminado Bonjardim, 501, São Bernardo, Medeiros Neto/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 16.048.977/0001-19,
neste ato representada pelo Sr. Edivaldo Ferreira dos Santos, CPF nº 518.370.216-00. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu registrar
a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultados os representantes, nada houve a registrar em ata. Consultados
pelo Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, os representantes presentes renunciaram a este direito. Os autos seguirão para
análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Micaelle da Silva
Miranda e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e
pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJRCMZLFMDKWQUREOTNBNT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

