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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2018 -CPL
PF3EGAO PRESENCIAL N° 12/2018.
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DA   SECRETARIA    MUNICIPAL    DE    SAODE/FUNDO    MUNICIPAL    DE    SAODE    DE
CABECEIRAS DO PIAuj.

4±A DA REALIZACAO DO PREGAO PRESENCIAL N° 12/20j£

Aos trinta dias do mss de outubro do ano de dais mil e dezoito (30/10/2018),  no ptedio da
Prefeitura  Municipal  de  Cabeceiras  do  Piaul'  -  Pl  reuniu-se  as  O9hoomin,  o  Pregoeiro  e
respectivos   membros   de   apoio,   em   atendimento   as   disposig6es   contidas   na   Lei   n°
8.666/93 de 21  de junho de  1993 e na  Lei  n°  10.520 de  17 de julho de 2002,  para  realizar
os procedimentos relativos ao Pregao Presencial n° 12/2018.  0 Pregoeiro abriu a sessao
pi]blica     em     atendimentos     as     disposig6es     contidas     no     edital.     Aguardou-se     o
comparecimento  de  interessados.  Compareceram  as  licitantes:  ALENCAR  AUTO  LTDA,
CNPJ  n°  03.465.344/0001-64,  neste  ato  representado  pelo  Sr.  Jose  dos  Santos  Cosme  de
Carvalho,      CPF:      008.693.758.81      e      MANUPA      COIVIERCIO      DE      EQUIPAIVIENTOS      E
FERRAIVIENTAS  EIRELl,  CNPJ  n°  03.093.776/0003-53,  neste  ato  representado  pelo  Sr.  Airton
Luis    Vasconcelos     Feitosa,     CPF:     455.136.191-72.     Iniciada     a     sessao,     realizou-se     a
credenciamento das  licitantes presentes.  Dando prosseguimento,  procedeu-se a abertura
do  envelope  contendo  as  propostas,  depois  de  analisada  foi  constatada  a  regularidade
das  licitantes  participantes,   restando  classificadas.   Dando  continuidade  procedeu-se  a
fase de  lances,  onde as empresas declinaram  esta  fase,  ficando  o seguinte  resultado:  a
empresa  ALENCAR  AUTO  LTDA  apresentou  proposta  no  valor  de  R$  79.990,00  e  a
empresa  lvIANUPA  COMERCIO  DE  EQUIPAMENTOS  E  FERRAIVIENTAS  EIRELl  apresentou
proposta   no   valor   de   R$   79.980,00,    chegando   ao   seguinte   resultado   final:    MANUPA
COMERCIO  DE  EQUIPAIVIENTOS  E  FERRAMENTAS  EIRELl,  vencedora  do  certarne  com  o
valor  de  R$  79.980,00  (setenta  e  nove  "  novecentos  e  oitenta  reais).  Em  sequencia,
abriu-se  o  envelope  contento  os  documentos  de  habilitacao,   a   presente  empresa  foi
declarada  habilitada  uma  vez  que  cumpriu  os  requisitos  exigidos  em  Edital.  Nada  mais
havendo  a  tratar o  Pregoeiro e  a  sua  equjpe de  apoio deram  por encerrada  a  sessao  e
determinou  que  fosse  lavrada  a  presente  ata  que depois  de  lida  e achada  conforme  vai
assinada por todos os presentes.

Prefejtura Municipal de Cabeceiras do Piaul' -Piaui.
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Adalberto Feitosa Lopes

Membro da CPL / Equipe d6 Apoio
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