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LOTE   IV,   PARA   ATENDER   AS   NECESSIDADES   DA   PREFEITURA   MUNICIPAL   DE
CABECEIRAS D0 PIAui -Pl, E SUAS SECRETARIAS.

ATA DA REALIZACAO DO PREGAO PRESENCIAL N° 09/2018

Aos dezessete dias do mes de julho do ano de dois mil e dezoito (17/07/2018)  ro predio da
Prefeitura   Munieipal  de   Cabeceiras  do  Piaui-   Pl   reuniu-se  as  O9h30min,   o   Pregoeiro  e
respectivos membros de apoio, em atendimento as disposig6es contidas na Lei n°  10.520 de
17  de  julho  de  2002  e  ro  Decreto  n°  5.450  de  31   de  agosto  de  2005,  para  realizar  os
procedimentos  relativos  ao  Pregao  Presencial  n°  09/2018.   0   Pregoeiro  abriu  a  sessao
publica  em  atendirnento as  disposic6es contidas  no  edital.  Aguardou-se o comparecimento
de   interessados.   Compareceram   os   licitantes:   lvIARIA  VERA   LUCIA   DA   SILVA   LIMA,
CNPJ:  02.641.030/000102,  neste  ato  representado  pelo  Senhor  Leandro  da  Costa
Sepulveda e PEDRO ROBERTO DAMACEl\IO-MEI, CNPJ:  18.231.276/000146, neste ate
representado  pelo  Senhor Pedro  Roberto  Damasceno.  Iniciada  a  sessao,  realizou-se  o
credenciamento  das  licitantes  presentes.  Dando  prosseguirnento,  procedeu-se  a  abertura
dos envelopes contendo as  propostas de  preeo das  licitantes,  como consta  na  planilha em
anexo.  Depois de analisada foi constatada a regularidade das licitantes participantes.  Dando
continuidade o Pregoejro dentro de suas atribuig6es  legais tentou  negociar urn desconto de
5% (cinco)  por cento em todos os lotes e nao logrou exito, chegando ao seguinte resultado
final:  MARIA  VERA  LUCIA  DA  SILVA  LIMA  vencedora  do  LOTE  11  com  valor  de  RS
173.736.50 /cento e setenta e ties mi] setecentos e trinta e seis e cinauenta centavosl
e   PEDRO   R0BERTO   DAMACENO-MEI   vencedora   do   LOTE   IV   com   valor   de   R$
46J200,00 (auareuta e sets whL e duzentos Teais\. PARA 0S LOTES I e 1«.. nao hoiNe
nenhuma  cotagao   por  parte  das  empresas  e,   portanto  o   Pregoeiro  declarou   os   totes
desertos.  Em  sequencia  abriu-se  o  envelope  contendo  os  documentos  de  habHitagao,  que
depois de analisada a documentagao, a empresa presente foi declarada habilitada uma vez
que oumpriram  integralmente os requisitos exieidos em Edital.  Nada mais havendo a tratar o
Pregoeiro e a sua equipe de apoio deram por encerrada a sessao e determinou que fosse
lavrada  a  presente  ata  que  depots  de  lida  e  achada  conforme  vai  assinada  por todos  os
presentes..
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