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Prefeitura Municipal de
Iramaia publica:
• Decisão Pregão Eletrônico Nº 02/2021 - Objeto: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos
leves e pesados para atenderem as necessidades das diversas
secretarias do Município de Iramaia, conforme especificações,
quantidades e descrições constantes no edital e respectivo termo de
referência.
• Decisão - Pregão Eletrônico de Nº 02/2021

Gestor - Antônio Carlos Silva Bastos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Praça da Bandeira, 14 - Centro
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Iramaia

Licitações

DECISÃO

PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2021
www.licitacoes-e.com.br - Licitação nº 862243
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de
veículos leves e pesados para atenderem as necessidades das diversas secretarias do
Município de Iramaia, conforme especificações, quantidades e descrições constantes no edital
e respectivo termo de referência.

(...) Por tudo que exposto e pelos fundamentos e considerações lançadas, temse que a validade dos documentos na data em que apresentados em sessão são suficientes
para a habilitação, com a obrigação de reajustamento para fins de assinatura de contrato, de
forma que, negamos provimento ao Recurso, mantendo-se a decisão do pregoeiro pelos seus
próprios fundamentos, corroborados com os apresentados nesta decisão, determinando o
regular prosseguimento do certame. Providência de praxe. P.R.I. Iramaia, 14 de abril de
2021. Antônio Carlos Silva Bastos. Prefeito Municipal
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Iramaia

DECISÃO

PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2021
www.licitacoes-e.com.br - Licitação nº 862243
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de
veículos leves e pesados para atenderem as necessidades das diversas secretarias do
Município de Iramaia, conforme especificações, quantidades e descrições constantes no edital
e respectivo termo de referência.

(...) Por tudo que exposto e pelos fundamentos e considerações lançadas, temse como adequado o cancelamento do lote 02 do procedimento licitatório, sem reabertura da
sessão para avaliação das propostas subsequentes, visto que a realização de novo
procedimento poderá trazer maior competitividade e preço mais vantajoso para a
administração. Sejam observadas as determinações apontadas na fundamentação para, se for
o caso, determinar a abertura do competente processo administrativo. Providências de praxe.
P.R.I. Iramaia, 14 de abril de 2021. Antônio Carlos Silva Bastos. Prefeito Municipal
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