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Vereda

Licitações

ATA DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 007-2022. Às quatorze horas do dia vinte e dois do mês de abril do
ano de dois mil e vinte e dois, na sala da Licitação da Prefeitura de vereda, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de
Vereda estado da Bahia, realizou-se a sessão interna para recebimento da Certidão Negativa de Débitos emitido pela Pefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas/Ba, da empresa RIBEIRÃO ENTRETENIMENTO EIRELI estabelecida na Rua Pantanal, 315, Cond.
Residencial Caraipe, Vila Verde, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 12.981.333/0001-28, neste ato representado pelo Srº.
Mauricio dos Santos Ribeiro, CPF nº 996.646.745-91, conforme exigência constante na Ata do dia dezoito de abril do ano de dois mil
e vinte e dois, onde a empresa foi consagrada vencedora, registrando o preço conforme discriminação abaixo:
GLOBAL
EMPRESAS PROPONENTES
RIBEIRÃO ENTRETENIMENTO EIRELI
ALEX DA SILVA DUARTE

PREÇO/PROPOSTA
INICIAL
816.020,00
816.020,00

LANCE
VENCEDOR
816.007,84
816.020,00

Em razão disso, a Pregoeira resolveu ratificar o registro da ATA para o objeto do certame a empresa supracitada. Consultados os
licitantes, nada houve a registrar em ata. Consultados pela Pregoeira sobre o interesse em interpor recurso, os licitantes presentes
renunciaram a este direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deuse por encerrada a reunião. Eu, Micaelle da Silva Miranda, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após, lido e achado
conforme, segue assinado por mim Pregoeira e equipe de apoio e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
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