
Ata de Realização do Pregão Presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Processo Nº 000261 / 2017

Pregão Presencial Nº 0048 - Seção Nº 01

Nesta data, o pregoeiro oficial e respectivos membros da equipe de apoio, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de julho de 2002 e no
Decreto Municipal Nº 863 de 21 de novembro de 2006, referente a este processo, realizar os procedimentos relativos ao pregão. Foi realizada a abeertura
da sessão e credenciamento dos licitantes. 
A empresa MAGDA TOLEDO DE FREITAS, compareceu ao certame, sendo que o portador dos envelopes não era o representante legal da empresa e
também não portava a devida procuração que o concedesse tais poderes. Os envelopes da empresa foram considerados, sendo que sua participação foi
efetuada sem representante que pudesse conceder lances ou interpor recursos.
Os envelopes contendo as propostas comerciais e os envelopes contendo os documentos de habilitação dos licitantes foram rubricados pelos presentes e
recolhidos. Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, estas foram conferidas e rubricadas pelos presentes, após verificar
que atendiam aos requisitos de Edital seus valores foram lançados no sistema. Iniciou-se a fase de lances.
 A representante legal da empresa MAGDA TOLEDO DE FREITAS, compareceu ao certame após encerrada a fase de credenciamento e depois de iniciada
a fase de lances, não podendo ser credenciada.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTA SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECANICA PARA ATENDER A DEMANDA DE NECESSIDADES

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Abertura: 08:30 Horas do Dia 28 de Agosto de 2017

Objeto

Página 001/001

Fornecedor Vencedor: ALEXANDRE LOPES FERREIRA          Código 013766

Item Marca QuantidadeProduto Unid. Valor Unitário Valor Total

   1 300000031598 HR 79,0000       23.700,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEARIA E USINAGEM MECANICA .

Código Data / HoraCPF/CNPJ Nome/Razão Social Lance FinalProposta Inicial

013766 28/08/2017 09:04:4112.310.019/0001-13 ALEXANDRE LOPES FERREIRA           80,0000 (Vencedor)          79,0000

013710 Proposta Inicial27.428.272/0001-43 MAGDA TOLEDO DE FREITAS -           90,0000           90,0000

       23.700,00Total do Fornecedor

Após encerramento da fase de lances, o envelope contendo os documentos de habilitação do licitante melhor classificado foi aberto e a documentação
conferida e rubricada pelos presentes. Após constatar que os documentos de habilitação do licitante atendia aos requisitos do Edital, este licitante foi
declarado vencedor do respectivo lote, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro de resultado da seção pública. Questionados os
presentes não houveram nada a constar em Ata e os licitantes declararam não haver interesse em interpor recursos. Nada mais havendo a declarar, foi
encerrada a seção e lavrada a Ata assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.

Encerramento: 09:17 Horas do Dia 28 de Agosto de 20 17

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA ENIO TEIXEIRA DE MENEZES RUI EUZEBIO DE MIRANDA

Empresas e Representantes

       23.700,00Total Vencedor

ALEXANDRE LOPES FERREIRA                                    

MAGDA TOLEDO DE FREITAS - ME                                

ALEXANDRE LOPES FERREIRA      

MAGDA TOLEDO DE FREITAS SOUZA 
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_______________________________
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